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“Gần đến ngày Đức Chúa Jêsus được tiếp lên trời, 
Ngài quyết đị nh đi đến thành Giê-ru-sa-lem.”  -
Luca 9:51 
 
Chúa Giê-su đã nói trước về cái chết sắp tới của 
mình - hai lần -  Khi Ngài hướng mặt tiến tới sự 
đóng đinh trên thập tự Giá. Thay vì chạy xa sự khổ 
nạn, Ngài tiến tới nó từng bước. Ngài được buộc 
chặt vào Thập Tự, vào cuối hành trình sẽ phải chị u 
treo lên thấp tự giá, nói cách khác là Ngài "gắn liền 
với thập tự giá” 
Suốt hành trình, Chúa Giê-su thách thức những 
người theo Ngài cùng hướng về Thập Tự Giá. Ngài 
tiến vào Giê-ru-sa-lem vào Chúa Nhật đầu lễ Lá, 
mỗi phút Ngài càng tiến đến gần thập tự giá  hơn, 
trong khi đó những môn đệ Ngài tranh chiến với 
chính  mình để gắn bó với Ngài trong sự khổ nạn 
của Ngài.  
Ngài cũng kêu gọi mỗi chúng ta vác thập tự giá 
mình mà theo Ngài. Tại đây Chúa Giê-su thách thức 
chúng ta đặt người khác trước chính mình và rồi dự 
phần vào chương trình của Đức Chúa Trời biến đổi 
thế giới này bằng tình yêu. Đời sống hướng về thập 
tự không tìm tiếng khen cho riêng mình nhưng 
mong tìm vinh quang cho Chúa Giê-su. Đời sống đó 
sẽ phục vụ, hy sinh và chị u đựng. Nó nương nhờ 
sức của Chúa để có thể theo gương Ngài huớng về 
thập tự giá, không cho lợi ích của cá nhân mình mà 
cho tất cả chúng ta.  
Như các môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-su, chúng ta 
thường phản kháng với Thập Tư. Suy niệm Mùa 
Chay này là lúc bạn được mời gọi đến ôm chặt Thập 
tự thay vì kháng cự. Phần tĩnh nguyện này bắt đầu 
vào Thứ Tư Lễ Tro, mỗi ngày mời bạn đi qua hành 
trình cho đến tuần cuối cùng của Chúa Giê-su trên 
đất theo ký thuật của Phúc Âm Lu-ca. Suy niệm mỗi 

ngày bằng sự cầu nguyện và đọc phần Kinh Thánh 
ngắn được trích dẫn. Hãy chuẩn bị  Kinh Thánh sẵn 
để  đọc cả phân đoạn được trích dẫn. 
 
Lời nguyện cầu của tôi là mong ước Mùa Chay này 
không phải là bạn chỉ  đọc về Thập Tự theo lệ 
thường nhưng là buộc chặt mình vào thập tự giá và 
sống cho thập tự giá,  giống như  Chúa sống một đời  
hy sinh, yêu thương trong khi chờ đợi sự phục sinh.  
 

Tuần 1: 
Thứ Tư Lễ Tro: 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 14: 25- 33 
27 Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng 
không thể làm môn đồ Ta.  
 
Theo truyền thống, mỗi người theo Chúa ăn năn tội 
mình vào ngày Thứ Tư Lễ Tro. Nhớ  lại những  quá 
phạm của chúng ta đối với Chúa và người chung 
quanh. Khi chúng ta bước vào Tuần Thánh, chúng ta 
phải nhận biết tội phổ quát của  mọi người  là 
chúng ta ngại vác thập tự giá mình mà theo Ngài. 
Phân đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-su dạy về giá 
phải trả để theo Ngài. Ngài nói trở nên môn đệ 
Ngài quan trọng hơn mọi liên hệ thân yêu của gia 
đình. Chúng ta không thể làm môn đệ nếu không 
sẵn sàng hy sinh như người tính chuyện  xây cái 
tháp, xây nhà mà không biết trước sẽ tốn kém là 
bao nhiêu. 
Chú tâm của đức tin chúng ta thường nhắm đến 
những điều Chúa làm cho mình, như: trả lời cầu 
nguyện, ban sự cứu rỗi hay giúp chúng ta vượt qua 
hoàn cảnh éo le trong cuộc đời. Chú tâm quan 
trọng hơn của chúng ta là nhắm vào điều mà mình 
có thể làm để dự phần vào sứ vụ của Đức Chúa Trời, 
là làm thể nào chúng ta có thể vác thập tự giá đi 
theo Ngài xuyên qua cuộc đời với tâm tình tận hiến 
và phục vụ. Làm sao bạn có thể dự phần với Ngài 
đây? 
 
Lạy Chúa Giê-xu, xin tha thứ con vì con theo Ngài 
không trung tín. Xin thêm sức cho con trong hành 
trình hướng về Thập-tự-giá hôm nay. 
 
Thứ Năm 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 19: 41-44 
“Khi Đức Chúa Giê-su gần đến thành, thấy thì khóc 
về thành” 



Chúa Giê-su đến thành Giê-ru-sa-lem và Ngài khóc 
về thành này. Ngài phán, thành bị  đui mù, đui mù 
không nhận ra những điều làm cho nó bình an và 
đui mù không nhận ra rằng trong Chúa Giê-su Đức 
Chúa Trời đã viếng thăm nhân loại. 
Chúng ta thường nghĩ cách tốt nhất để có bình an 
(cho chính mình hay cho thế giới này) là khi có 
quyền lực, tự nhủ rằng khi chúng ta tích góp đủ 
nguồn tài nguyên, thì sẽ  thắng trong bất cứ cuộc 
xung đột nào. Nguồn tài nguyên này có thể  là tiền 
bạc, vũ khí, đị a vị  hay là tri thức, chúng ta hy vọng 
rằng khi tích trữ đủ thì sẽ đem lại cho chúng ta bình 
an. 
Ngược lại, Chúa Giê-su đã từ bỏ mọi sự, hướng về 
Thập Tự. Ngài từ bỏ tất cả những gì có thể cản trở 
Ngài hy sinh cho chúng ta. Ngài từng trãi sự tranh 
chiến trong lòng và Ngài chế ngự nó bằng tình yêu. 
Với tình yêu nhiệm mầu này, Đức Chúa Trời đã đến 
viếng thăm con người để đem bình an. 
 
Lạy Chúa, xin mở mắt chúng con, để chúng con thấy 
Chúa Giê-su là nguồn mạch và là  gương mẫu của 
bình an thật. 
 
Thứ Sáu 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 19: 45- 46 
45 "Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, bắt đầu đuổi 
những kẻ buôn bán ở đó ra" 
 
Khi đã vào Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su tiến đến đền 
thờ. Nước mắt có thể còn đọng trên mi khi Ngài 
đuổi những kẻ buôn bán ở đó ra. Lúc này có thể 
Ngài khóc vì giận và thất vọng. Ngài trích dẫn lời 
nhà Tiên tri Êsai và Giê-rê-mi, khi Ngài buồn khi nhà 
cầu nguyện của Đức Chúa Trời biến thành hang 
trộm cướp. 
Rõ ràng là hướng về Thập Giá không phải là trở 
thành một bàn đạp hay đầu phục quyền lực thế 
0tục.  Chúa Giê-su sống cuộc đời tận hiến tràn đầy 
yêu thương, nhưng Ngài cũng mạnh mẻ thách thức 
cơ đốc nhân cẩn thận với sức mạnh của hạ giới lôi 
cuốn chúng ta ra khỏi lòng mong mỏi và ước muốn 
của Chúa cho nhân loại. Nếu những bức tranh ngày 
xưa là xác thực, thì Chúa Giê-su thật sự hùng hổ đối 
nghị ch với những thương gia. 
Có sức mạnh nào thách thức chúng ta khi chúng ta 
theo Chúa Giê- su đến thập tự? Có sự bất công nào 

chúng ta cần chống lại? Có sự áp bức nào chúng ta 
đạp đỗ? 
Quyền năng của Chúa đang ở với chúng ta. 
 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con sự khôn ngoan 
và xác tín để chống lại những bất công trong cuộc 
đời, để ý muốn Ngài hoàn thành trên những người 
Ngài chọn. 
 
Thứ Bảy 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 19: 47-48 
“Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, cùng 
những người lãnh đạo trong dân chúng tìm cách 
giết Ngài, "  
 
Có một điều kỳ lạ trong một đời sống hướng về 
Thập Tự giá là vừa xua đẩy vừa thu hút. Hai câu 
Kinh Thánh ngắn ngủi này cho chúng ta thấy trước 
hết trong chức vụ, Chúa Giê-su đã làm các lãnh đạo 
tôn giáo đương thời tức giận. Họ bực tức vì mục vụ 
của Chúa Giê-su đã làm cho họ khó chị u nhưng lại 
thu hút dân chúng.  Sự kết hợp tình yêu vị  tha với 
hành động lật đổ bàn buôn bán của Ngài đã thu hút 
những người mong ước thấy đuợc một quan điểm 
khác về một cuộc đời đáng sống. 
Ngày nay trong khi đi tìm hy vọng trong Chúa Giê-
su để có đời sống an vui khi hướng về Thập Tự, 
chúng ta có thể nghe thấy những kẻ này chế giễu, 
chê cười và những kẻ khác thì ngạc nhiên thán 
phục. Bạn có nghĩ rằng Cơ Đốc Nhân nào đó đã làm 
bạn kinh ngạc về niềm tin sắc son của họ hay là 
những người theo chân Chúa Cứu Thế đã khiến 
người ta nhiếc móc chê cười? Ai đang “lật đổ” bàn 
ngay trong cộng đồng của bạn, và bạn có đáp ứng 
như các môn đệ của Chúa hay như các lãnh đạo tôn 
giáo đương thời Chúa Cứu Thế? 
 
“Lạy Chúa, xin giúp con sống đức tin trong sự công 
chính, dù bị  chống đối hay đuợc tán thưởng.” 
 
Chúa Nhựt đầu tiên Mùa Chay 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luke 20:1–8 
các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo, và các 
trưởng lão đến 2 hỏi Ngài rằng: “Hãy cho chúng tôi 
biết bởi thẩm quyền nào mà Thầy làm những việc 
nầy, hay ai đã cho Thầy thẩm quyền ấy?” 
  



Những nhà lãnh đạo tôn giáo đã tức giận đến độ 
nghĩ đến việc giết Ngài, giờ đây họ chất vấn Chúa 
Giê-su về thẩm quyền. Thay vì để rơi vào bẩy của 
họ, Ngài hỏi họ về phép Báp-tem của Giăng. Trong 
khi họ không thể trả lời, Chúa Giê-su cũng không 
trả lời họ. Một lần nữa Ngài chứng tỏ cho thấy rằng 
đời sống hướng về Thập Tự là một sức mạnh lớn, 
chứ không phải yếu hèn. Ngài đối đầu, làm rối trí và 
loại bỏ ý tưởng những kẻ chống nghị ch Ngài. 
Vào lúc này, Chúa Giê-su biết chức vụ của Ngài 
đang đe dọa quyền lực của những lãnh đạo tôn giáo 
lúc bấy giờ. Dù vậy, điều đó không ngăn bước Ngài 
vâng theo tiếng gọi thiên thượng: Dạy dỗ và công 
bố Tin Mừng, dù cho sự chống đối đang gia tăng 
kị ch liệt. Ngay trong hoàn cảnh căng thẳng, Chúa 
Giê- su vẫn giữ vững cam kết tận hiến, từng bước 
tiến đến Thập- tự. 
Chúa Cứu Thế Giê-su là gương mẫu vĩ đại về việc 
không từ bỏ cuộc đời tận trung  trong hòan cảnh 
khó khăn, nguy hiểm đến mạng sống; Ngài cũng là 
thần ban ơn sức để giúp chúng ta tiến bước trên 
linh trình, dù hoàn cảnh có ra sao chăng nữa. 
 
Lạy Chúa Giê-su, cảm ơn Ngài đã cho con thấy thế 
nào là cuộc đời tận trung, và giúp con sống với mẫu 
mực này. 
 

Tuần 2: 
Thứ Hai 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 20: 9-16 
9 Đức Chúa Jêsus bắt đầu kể cho dân chúng ẩn dụ 
nầy: “Một người kia trồng một vườn nho và cho 
những người trồng nho thuê, rồi đi đến một xứ 
khác trong một thời gian dài 
 
Chúa Giê-su kể cho dân chúng một câu chuyện ngụ 
ngôn về những nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ 
khước từ chức vụ của Ngài. Vườn nho, (mà chủ vườn 
là hình bóng về Đức Chúa Trời) là hình ảnh về sự 
chăm sóc thiên thượng cho thế giới này. Đầy tớ là 
những tiên tri và con trai yêu dấu là Chúa Giê-su. 
Những kẻ mướn là những nhà lãnh đạo tôn gíáo 
cũng đang được nghe dụ ngôn này của Chúa. 
Những đầy tớ và con trai yêu dấu của chủ tận tâm 
làm mọi sự để đem lại mối liên hệ hòa hảo giữa chủ 
vườn và kẻ làm mướn, một liên hệ mà những kẻ làm 
mướn khước từ. Đoạn kết của ngụ ngôn cảnh giác 
rằng đị a vị  của kẻ làm mướn thật mong manh, vì 

chủ vườn sẵn sàng giao vườn nho cho kẻ khác là 
những người có đời sống chăm hướng về Thập Tự. 
Chúng ta, đôi lúc tự đánh lừa mình bằng cách nghĩ 
rằng hội thánh và các mục vụ của chúng ta tồn tại là 
để phục vụ chính mình chứ không phải là để phục 
vụ Chúa và người khác. Sống cuộc đời gắn bó với 
thập tự giá không phải tốt hơn là để Đức Chúa Trời 
phải cất chúng ta khỏi vườn nho thiên thượng của 
Ngài sao? 
 
Lạy Chúa, xin nắn con nên như một Cơ-đốc nhân mà 
Ngài muốn, biết ơn mà trả lại cho Ngài và cho con 
dân Ngài một phần trong vô vàn ơn phước mà Ngài 
đã ban cho con. 
 
Thứ Ba 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 20: 17-19 

“Hòn đá bị  thợ xây nhà loại ra, Đã trở nên đá 
góc nhà.” 

 
Chúa Giê-su trích dẫn Thi Thiên 118 để nhắc nhở 
người nghe lúc đó rằng câu chuyện không chấm dứt 
tại Thập-tự-giá. Với người muốn Ngài chết có thể từ 
chối Ngài, nhưng sự phục sinh của Ngài công bố 
rằng, Ngài là đá góc nền tảng của niềm tin chúng 
ta, của hy vọng chúng ta và của thế giới chúng ta. 
Có lẽ đó là niềm hy vọng được diễn đạt trong lời 
dạy của Chúa làm cho Ngài nổi tiếng trong dân 
chúng nên không dễ gì cho các lãnh đạo tôn giáo 
bấy giờ bắt Ngài được. Chúa Giê-su kết hợp hy sinh 
với niềm hy vọng. Đời sống ràng buộc với Thập- tự 
 giá luôn hướng về sự cứu chuộc và phục sinh, ngay 
cả khi tiến đến Đồi Sọ, nơi Chúa chị u thập hình. 
Làm sao bạn có thể giúp người mà bạn yêu dấu 
công bố tiếp nhận hy vọng này ngay khi khổ đau 
đang bủa vây? 
 
Lạy Chúa, Cảm ơn Ngài về niềm hy vọng phục sinh 
đồng hành cùng chúng con trong suốt chặng đường 
chiến đấu tiến về Thập Tự Giá. 
 
Thứ Tư 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh Luca 20: 20- 26 
“Vậy thì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, của Đức 
Chúa Trời, hãy trả lại cho Đức Chúa Trời.” 
 
Thông thường khi nghe “hãy trả lại cho Sê-sa những 
gì của Sê-sa”, chúng ta nhấn mạnh đến sự phân 



biệt giữa những gì thuộc lĩnh vực tâm linh và trần 
gian. Nhưng tại đây Chúa Giê-su không chỉ  đề cập 
đến sự liên hệ hội thánh và chính quyền; Ngài đang 
trên đường tiến về Thập-tự. Mục tiêu đặc biệt của 
câu hỏi của các lãnh đạo tôn giáo xoay quanh vấn 
đề đóng thuế là nhằm gài bẩy Chúa trong những gì 
Ngài nói để có cớ mà giao nộp Ngài cho thống đốc. 
Khi Chúa Giê-su đã quyết đị nh hướng về Thập-tự 
giá thì các người cầm quyền lại cũng nhất quyết 
giúp Ngài đi đến đó. Mục đích của họ thật khác: 
Chúa Giê-su tiến đến Thập-tự giá là một hành động 
tự hiến, trong khi những lãnh đạo tôn giáo muốn 
giết Ngài là một hành động tự bảo vệ họ. Điều trớ 
trêu ở đây là trong khi họ tin là đưa Ngài lên thập tự 
giá là triệt tiêu Ngài thì đó lại chính là sứ mệnh của 
Ngài.  
Ở đâu bạn thấy chương trình của Đức Chúa Trời 
được hoàn thành bất kể các ý đồ khác nhau của con 
nguời?  
 
Lạy Chúa Giê-su, con ca ngợi Ngài vì Ngài có thể 
cứu chuộc muôn loài trong mọi cảnh ngộ. 
  
Thứ Năm 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 20:27-40 
38 Vậy, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ 
chết, nhưng của người sống; vì đối với Ngài, tất cả 
đều đang sống.” 
 
Kẻ thù của Chúa Giê-su lại lần nữa đặt một câu hỏi 
hóc búa: Nếu có một nhóm anh em cùng cưới một 
người đàn bà làm vợ, sau khi mỗi người họ lần lượt 
chết, đến ngày sống lại, ai sẽ là chồng của người 
đàn bà này? 
Chúa Giê-su nhanh chóng tập trung lại sự đàm luận 
này. Trong đời sống phục sinh các sự liên hệ rất là 
khác với trần gian. Ngài lưu ý họ rằng Đức Chúa Trời 
là Chúa của kẻ sống, không phải là Chúa của kẻ 
chết. Đức Chúa Giê-su đang tiến đến thập tự giá 
nhưng Ngài là Con của Chúa của kẻ sống. Cuộc đời 
thập giá không phải là bệnh hoạn và đen tối; mục 
tiêu của nó không phải là sự chết mà là sự sống và 
đó là tiêu điểm Ngài muốn chúng ta chú tâm vào. 
Cuộc đời thập giá và cuộc sống sung mãn liên hệ với 
nhau hơn chúng ta nghĩ.     
Làm sao mà nguời ta cứ chú tâm vào sự hy sinh mà 
quên sống trong hiện tại một cách vui vẻ và có mục 

đích?  
 
Lạy Chúa Giê-su, Con của Đức Chúa Trời hằng sống, 
con ca ngợi Ngài là Đấng ban cho chúng con nhiều 
hơn sự chết của Ngài nữa. 
 
Thứ Sáu 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 20: 41- 44 
44 Như thế, vua Đa-vít gọi Ngài là Chúa, vậy làm 
sao Ngài lại là con vua ấy được?” 
 
Chúa Giê-su là người đưa ra câu hỏi này, làm sao 
người ta nói Đấng Christ là con vua Đa-vít trong khi 
sách Thi Thiên, Đa-vít gọi Ngài là Chúa. Lu-ca trong 
đoạn 1 và 2 cố gắng trình bày Chúa Giê-su là hậu tự 
của Vua Đa-vít, câu hỏi thật là kỳ lạ. 
Mục sư Fred Craddock tự hỏi không biết lời thắc 
mắc này của Chúa có phải là vì gọi Ngài là con vua 
Đa-vít là quá giới hạn lại đị a vị  của Ngài không, dù 
Ngài thật sự là con vua Đa-vít và cũng là con Đức 
Chúa Trời, là Con của loài Người, là Đấng Cứu Thế, 
 là Con Yêu dấu của Đức Chúa Trời và nhiều Danh 
xưng khác nữa. 
Suốt Mùa Chay này, mỗi người cần suy nghĩ đến 
những cám dỗ biến Chúa Giê-su thành nguời đắc 
thắng hoàn toàn như vua Đa-vít mà không để ý đến 
sự đau thương của Ngài trên thập tự giá và một 
Chúa đòi hỏi chúng ta phải vác thập tự giá không?     
Làm sao chúng ta có thể rao mở rộng quan điểm 
của mình về Chúa? 
 
Lạy Chúa, xin mở rộng tầm nhìn của Hội Thánh 
Chúa để chúng con có thể  hầu việc Ngài cách trung 
thực. 
  
Thứ Bảy 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 20: 45- 47 
46 “Hãy đề phòng các thầy thông giáo là những 
người ưa mặc áo dài đi dạo, thích được chào giữa 
phố chợ, muốn ngồi ghế quan trọng nhất trong các 
nhà hội và chỗ danh dự trong các bữa tiệc.” 
 
Trong ba câu thánh kinh này, Chúa Giê-su đưa ra 
một trong những lời lên án rõ ràng nhất lối sống 
nhằm thỏa mãn cái tôi. Trong khi mục tiêu của Ngài 
là những lãnh đạo tôn giáo (thời đó và bây giờ), 
quan tâm của Ngài rộng hơn:  khuynh hướng 
thường tình của con người để tìm kiếm sự “tâng 



bốc” và được đối xử như nhân vật quan trọng là trái 
ngược với tin lành hướng về Thập-tự giá của Ngài. 
Chúa đưa ra một đòi hỏi trái ngược với đòi hỏi từ 
văn hóa. Ước muốn được ưu đãi và những điều kiện 
đặc biệt ở trong tất cả chúng ta - và đó là ước muốn 
được tăng cường trong mọi quảng cáo và trong các 
sách báo nói về tự lực. Cuộc sống bao quanh bởi đồ 
vật nâng cấp lẫn giảm giá khiến chúng ta khó mà 
khước từ. Ai bỏ qua chúng sẽ làm mọi người ngạc 
nhiên .  
Đoạn kinh văn này đưa ra một lời kết chắc nị ch: 
những ai tìm sự ưu đãi đặc biệt "sẽ nhận sự kết án 
nặng hơn." Chỗ danh dự trong bàn tiệc có thể 
chóng biến thành chỗ trừng phạt.  
Như Chúa Giê-su đã dạy trước đó trong phúc âm 
Lu-ca, “Có ích gì cho người khi có được cả thế gian, 
nhưng mất linh hồn mình? 
 
Lạy Chúa Giê-su, xin thương xót. Xin tha thứ cho 
chúng con vì đã đặt mình trước và tìm sự tâng bốc, 
khâm phục quá đáng. 
  
Chúa Nhựt thứ hai Mùa Chay 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Luca 21: 1-4 
“Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo nầy đã dâng 
nhiều hơn tất cả những người khác " 
 
“Đồng xu của góa phụ” thường được nêu lên làm 
guơng về sự rộng rãi tài chánh từ một nguồn không 
ngờ tới - đôi khi được dùng như là một minh hoạ về 
sự dâng hiến rời rộng theo tỉ  lệ của nhà nghèo hơn 
sự dâng hiến kẻ giàu có. 
Theo văn mạch của phân đoạn Thánh Kinh, góa phụ 
này “dâng hết số tiền mình có để mình sống” giống 
như Chúa Cứu Thế đã từ bỏ mọi giàu có để đến 
trong vòng loài người, thậm chí phó chính mạng 
sống Ngài để bày tỏ ân sủng và ban sự tha thứ cho 
chúng ta. 
Qua việc dâng tiền, cuộc đời gắn bó với thập tự giá 
của góa phụ này báo trước về sự hy sinh của Chúa 
Cứu Thế. Xung quanh bạn, ai là người, như góa phụ 
này, giúp chúng ta hướng về Chúa Giê-su và đời 
sống hy sinh phục vụ của Ngài? 
 
Lạy Chúa Giê-su, con xin hiến hết thảy cho Ngài- 
tiền bạc, thì giờ, sức lực, cả cuộc đời con. Xin dùng 
cho sự vinh hiển của Danh Ngài. Amen! 
 

TUẦN BA 
Thứ Hai 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 21:5-6 
6 “Sẽ có ngày tất cả những gì các con thấy đây sẽ 
bị  sụp đổ hết, chẳng còn một hòn đá nào chồng 
trên hòn đá khác.) 
 
Đoạn Kinh Thánh này bắt đầu với lời mô tả của Lu-
ca về "ngày tận thế theo quan điểm cộng quan" - 
trình bày, sự giảng dạy của Đức Chúa Giê-su về 
những ngày cuối cùng trong  các sách Phúc âm Ma-
thi-ơ, Mác, và Lu-ca. Bài giảng tại đền thờ này đã 
chiếm gần trọn chương 21 và sẽ là trọng tâm của 
chúng ta trong suốt tuần bắt đầu từ hôm nay. 
Đức Chúa Giê-su lại xót thương cho thành Giê-ru-
sa-lem, nhắc lại không một hòn đá nào của đền thờ 
chồng lên hòn đá nào. (Xem Lu-ca 19:44 và bài tĩnh 
nguyện ngày thứ Năm của tuần thứ nhất.) Ngài đã 
dự ngôn về sự phá hủy thành mà theo quan điểm 
thần học của những người nghe lúc bấy giờ là nhà 
Đức Chúa Trời. Ngay cả nền của thành cũng chỉ  là 
cát chứ không phải là đá. 
Vùng cát nào bạn đã nhầm lẫn là nền đá khi dựng 
xây cuộc đời và niềm tin của mình? 
 
Kính lạy Chúa Giê-su, xin hướng mắt chúng con về 
Ngài. Xin dạy chúng con một lần nữa về chính Chúa 
là nền tảng vững an duy nhất để chúng con xây 
dựng cuộc đời và niềm tin. 
  
Thứ Ba 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 21:7–8 
“8 Ngài đáp: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối 
các con, vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta đến mà nói 
rằng: ‘Chính ta là đấng ấy và thời kỳ đã đến gần!’ 
Các con đừng theo họ. 
 
Với lời dự ngôn ấn tượng về đền thờ bị  hủy phá, các 
thính giả của Đức Chúa Giê-su tất nhiên muốn biết 
khi nào sự kiện sẽ diễn ra. Đức Chúa Giê-su làm an 
lòng: thay vì ấn đị nh ngày giờ, Chúa cho họ biết 
hãy tránh xa những tiên tri giả mượn Danh Ngài đến 
và tuyên bố "giờ đã đến." 
Các tiên tri ngày nay thường hay xác quyết thì giờ 
Chúa tái lâm. Thậm chí nếu chúng ta cố bỏ qua  nh 
chính xác của họ (vì Chúa vẫn chưa trở lại!), thật 
khó để phủ nhận cách họ bày tỏ ra sự ngạo mạn  
như thể chỉ  họ được trao một quyển niên lị ch bí 



mật về ngày tận thế. 
Sự ngạo mạn trộn với đời sống gắn liền với thập tự 
giá giống như hỗn hợp giữa dầu và nước. Nó mang ý 
nghĩa gì cho sự trông đợi tái lâm của Đức Chúa Giê-
su với lòng khiêm nhường thay vì tự tin thái quá? 
 
Kính lạy Chúa Giê-su, chúng con không biết khi nào 
Chúa trở lại. Xin giữ chúng con trung tín với Chúa 
hơn là với những người lầm lẫn rằng họ đã có câu 
trả lời. 
 
Thứ Tư  
……………………………………………………… 

Kinh Thánh: Lu-ca 21:9–11 
“Dân nầy sẽ nổi lên nghị ch cùng dân khác, 
nước nọ chống lại nước kia" 
 
Xuyên suốt Thánh Kinh chúng nghe những lời tiên 
tri về chiến tranh, động đất, đói kém, dị ch lệ và 
các tai ương khác, và trong hầu hết các trường hợp, 
chúng ta được nghe các tiên tri giải thích ý nghĩa 
tổng thể cho chúng ta. Tuy nhiên ở phân đoạn Kinh 
Thánh này, Đức Chúa Giê-su chỉ  cho biết các dấu 
hiệu mà không giải thích ý nghĩa của chúng.  
Chúa, dẫu vậy, khuyên chúng ta đừng sợ hãi. Dù 
chúng ta không biết điều đang xảy chung quanh 
mình, nhưng chúng ta có thể mạnh dạng nhớ rằng 
Chúa tể trị  mọi việc.  
Với những người đang đối diện cảnh chiến tranh, 
động đất, đói kém, và dị ch lệ, dĩ nhiên lời khuyên 
đừng sợ là chưa đủ. Đức Chúa Trời trang bị  cho 
chúng ta sống đời sống hy sinh, đến với và nâng đỡ 
những ai đang trong nghị ch cảnh để nỗi đau 
thương của họ được vơi đi.  
Bạn có thể làm gì để bày tỏ nếp sống đạo của mình 
qua phục vụ người khác, khi thiên tai xảy ra cho 
những người láng giềng gần xa? 
 
Lạy Chúa Giê-su xin sử dụng Hội Thánh Ngài để trấn 
an sự sợ hãi của những người đang đương đầu với 
thảm họa.  
 
Thứ Năm 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 21:12–19 
  15 vì Ta sẽ ban cho các con lời lẽ và sự khôn ngoan 
mà không kẻ thù nào có thể chống cự và phản bác 
được. 
 

Đức Chúa Giê-su đã đi từ lời dự ngôn về sự huỷ phá 
đền thờ và những tai ương đến một lời tiên tri rất cá 
nhân, cảnh báo các môn đồ của Ngài rằng họ sẽ 
chị u bắt bớ, cầm tù, phản bội, và ganh ghét. Tuy 
nhiên Đức Chúa Giê-su sẽ bảo vệ họ trong lúc khó 
khăn.  
Trong khi Hội Thánh tại Hoa Kỳ ít gặp cảnh ngược 
đãi như trên, tại nhiều quốc gia sự bắt bớ con cái 
Chúa trở thành bình thường. Các Hội Thánh bị  
đóng cửa, tin Chúa bị  cấm đoán, và xâm hại thân 
thể liên tục diễn ra. Các thánh đồ ở những đất nước 
này kinh nghiệm đời sống gắn liền với thập tự giá 
ngay trong hiện thực hằng ngày.  
Bạn có thể làm gì để nâng đỡ anh chị  em chúng ta 
trong hoàn cảnh thách thức như đã trình bày? Kinh 
nghiệm bị   nhạo cười hay bị  gạt ra bên lề vì niềm 
tin giúp bạn thế nào để cảm thông với cuộc sống 
của anh chị  em đang chị u bắt bớ? Làm thế nào để 
bạn có thể cầu nguyện cho họ cách hữu hiệu nhất? 
 
Nâng đỡ anh chị  em chung niềm tin của chúng con, 
Chúa ơi, và dạy chúng con cách đứng chung với các 
anh chị  em khi họ đối diện sự bắt bớ chống đối. 
 
Thứ Sáu  
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 21:20–24 
" 20 Khi các con thấy thành Giê-ru-sa-lem bị  quân 
lính bao vây thì biết rằng sự tàn phá thành ấy sắp 
đến.." (Lu-ca 21:20) 
 
Đức Chúa Giê-su một lần nữa nhắc lại sự sụp đổ 
thành Giê-ru-sa-lem, dự ngôn sự tàn phá của thành 
và cuộc tranh đấu của cư dân tại đây.  Ngay cả phụ 
nữ mang thai và phụ nữ  cho con bú sẽ trải nghiệm 
thảm họa. Học giả Alan Culpepper trong bộ Giải 
Nghĩa Thánh Kinh New Interpreter's Bible cho biết, 
các lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự phá hủy chủ 
yếu nhằm mục đích kêu gọi con dân Chúa đến sự 
ăn năn. 
Tuy nhiên,  cùng lúc đó lời tiên tri cũng kêu gọi 
chúng ta vào trong sự hiệp nhất với Đấng Christ. Vì 
là môn đồ của Đức Chúa Giê-su được từng trải tù 
đày, bắt bớ, phản bội, và ganh ghét, chúng ta nhận 
biết sâu sắc hơn về sự thương khó của Chúa Giê-su. 
Chúng ta cùng đi với Ngài trên con đường đến thập 
tự giá. Chúng ta liên hệ mật thiết hơn với sự hy sinh 
của Chúa. Và bởi vì Đức Chúa Giê-su hướng mặt 
Ngài về thành Giê-ru-sa-lem, Chúa hiểu chúng ta 



một cách đầy trọn hơn.  
Khi chúng ta sám hối trong Mùa Lễ Chay này, hãy 
nghĩ về đời sống đức tin còn yếu đuối của chúng ta.  
 
Xin tha tội cho chúng con, kính lạy Chúa Giê-su, vì 
sự tuột dốc trong đời sống tin kính. Xin dạy chúng 
con sống mạnh mẽ, dù phải trả bất cứ giá nào. 
 
Thứ Bảy 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 21:25–28 
“27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người lấy đại 
quyền đại vinh mà ngự đến giữa đám mây." Lu-ca 
21:27 
 
Những lời báo trước về sự phá hủy càng trở nên rõ 
nét, với mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, biển, và 
những lớp sóng tất cả quyện vào nhau để làm con 
người càng sợ hãi và hoang mang. 
Thế rồi, mọi thứ lại thay đổi. Con Người hiện ra 
trong đại quyền đại vinh. Các tín nhân có thể ngẩn 
đầu lên bởi sự cứu chuộc của chúng ta đã đến gần. 
Sau cơn mưa trời lại sáng, một câu ngạn ngữ quen 
thuộc. Trong những ngày hướng đến sự đóng đinh 
trên thập tự giá của Chúa Giê-su, Ngài nhắn nhủ với 
các môn đồ rằng thập tự giá không là phần kết của 
câu chuyện – sự phục sinh sẽ đến. Chúa nhắc nhở 
tất cả chúng ta rằng câu chuyện không kết thúc 
trong tuyệt vọng của thế giới – Đấng Christ sẽ trở 
lại vào đúng thời điểm.  
Dù cho sự khủng hoảng có mật thiết và cá nhân, 
rộng lớn và trầm trọng hay qui mô và quá sức tưởng 
tượng, sự cứu chuộc của chúng ta đang đến gần. 
Làm thế nào bạn kinh nghiệm được hy vọng trong 
nghị ch cảnh và nắm vững lời hứa về một tương lai 
tươi sáng? Làm thế nào bạn bày tỏ chân lý đó đến 
những người chung quanh? 
 
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con hy vọng nơi sự tái 
lâm của Đức Chúa Giê-su sẽ lau sạch mọi giọt nước 
mắt khổ đau. 
 
Chúa Nhật Thứ Ba trong Mùa Chay 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 21:29–33 
“33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không 
bao giờ qua đâu.” (Lu-ca 21:33) 
 
Sau khi trình bày những huyền nhiệm của vũ trụ 
trong sự tái lâm, Đức Chúa Giê-su mang lời dạy của 

Ngài trở về với đất tập trung vào hình ảnh cây vả. 
Các thính giả của Chúa biết mùa Hè gần đến nên 
những chồi lá đơm chồi nảy lộc, chúng ta có thể 
thấy những dấu hiệu trong các phân đoạn này để 
biết về Nước Đức Chúa Trời đã đến gần. 
Để không làm giảm giá trị  của những lời tiên tri 
này, Chúa thêm vào, “trời đất sẽ qua, song lời ta 
nói sẽ không qua đâu.” Các dự ngôn sẽ thành hiện 
thực trong những ngày cuối cùng, trong lúc chúng 
ta chờ đợi sự cứu chuộc của chúng ta đến gần. 
Đời sống gắn chặt với thập tự giá là cuộc đời vâng 
phục – hành động phó thác ý chí cho Đức Chúa Trời 
và người khác. Điều này có ý nghĩa gì với bạn khi 
phó thác chính mình cho lời của Đức Chúa Giê-su về 
ngày cuối cùng? 
 
Lạy Chúa, Lời của Ngài ban cho chúng con sự tin 
tuởng, dù lắm lúc khó hiểu và đầy thách thức. Xin 
dạy chúng con buớc đi theo Chúa khi suy nghi đến 
ngày cuối cùng.  
 

Tuần 4 
Thứ hai 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 21:34-36 
“phải luôn luôn tỉ nh thức và cầu nguyện để các 
con đủ sức tránh khỏi mọi điều sẽ xảy ra, và đứng 
trước mặt Con Người.”.” 
 
Chúng ta khởi sự học về sự tái lâm của Chúa Giê-su 
(trong Phúc Âm Cộng Quan) tuần trước, và Ngài đã 
kết thúc với phân đoạn này, bảo người nghe hãy 
canh chừng  để ngày Chúa đến sẽ không đột ngột 
như một cạm bẩy cho họ. Tỉ nh thức là thiết yếu khi 
chúng ta suy nghĩ về sự tái lâm của Chúa Giê-su, vì 
chúng ta không biết ngày và giờ Chúa trở lại. 
Tác động của sự Chúa Giê-su tái lâm sẽ không tránh 
được, vì vậy Ngài kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện 
để được sức lực. Chúng ta thường cầu nguyện riêng 
rằng, “Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ tội lỗi con, để 
con có thể sẵn sàng khi Ngài trở lại.” 
Song đời sống gắn bó với thập tự giá nhắc nhở 
chúng ta đặt người khác trước mình. Có lẽ bài cầu 
nguyện sau sẽ thích hợp hơn: 
 
Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho con dân Ngài về tội 
lỗi của chúng con và giúp con làm chứng về tình yêu 
thương và sự chăm sóc của Ngài, hầu cho tất cả 
chúng con sẽ luôn sẵn sàng khi Chúa trở lại. 



Thứ Ba 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 21:37-38 
37 Ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền thờ, 
còn đến tối Ngài đi ra và ở qua đêm trên núi Ô-liu.  
 
Sau khi trình bày bài giảng của Chúa Giê-su về 
những ngày cuối cùng, Lu-ca cho chúng ta biết chi 
tiết về bối cảnh. Chúa Giê-su dùng ban ngày để dạy 
dỗ trong đền thờ và ban đêm thì lui về núi Ô-li-ve. 
Dân chúng, trong thời gian này, đến nghe Ngài dạy 
dỗ mỗi sáng sớm. 
Mẫu mực của Chúa Giê-su về ban phát chính Ngài 
ra cho dân chúng và rút lui về riêng cho chính mình 
hình thành một nhị p sống cho chúng ta. Khủng 
hỏang đang tăng nhanh theo âm mưu giết Chúa 
đuợc hình thành, và sự cho ra của Ngài (qua sự dạy 
dỗ) và tự chăm sóc mình (qua ẩn dật) giúp tăng 
cuờng sức lực cho Chúa Giê-su để hoàn tất hành 
trình tới thập tự giá của Ngài.. 
Hành trình hy sinh của chính chúng ta sẽ làm thỏa 
mãn nhưng cũng sẽ làm cạn kiệt. Làm sao quý vị  có 
thể xây dựng một nhị p sống để củng cố mình tiến 
bước hướng về thập tự giá? Lu-ca khích lệ chúng ta 
hãy suy nghĩ về đời sống phục vụ của chúng ta,  ở 
đây ông cũng nhắc nhở chúng ta sự quan trọng của 
việc tìm núi Ô-li-ve của mình nữa. 
 
Lạy Chúa Giê-su, đôi lúc chúng con quên đi sự quan 
trọng của ngày Sa-bát hồi phục sức lực. Xin cho 
chúng con thấy được núi Ô-li-ve của mình, và 
khuyến khích chúng con đều đặn rút về ẩn dật ở đó. 
 
Thứ Tư 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:1-6 
2 Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo tìm cách 
để giết Đức Chúa Jêsus 
 
Kế hoạch để giết Chúa Giê-su được xúc tiến nhanh 
chóng khi các nhà lãnh đạo tôn giáo trở nên quyết 
tâm hơn và khi Giu-đa tình nguyện (với sự khích lệ 
của Sa-tan) nhận bạc phản bội Chúa Giê-su. 
Việc này xẩy ra khi dân sự Do-thái chuẩn bị  cho lễ 
Vượt Qua, một ngày hội nêu lên cách thức của Đức 
Chúa Trời dùng sự chết (tế chiên con và sự giết con 
trưởng nam người Ai-cập) để mang lại sự sống (sự 
tự do của dân Y-sơ-ra-ên). Biết như chúng ta ngày 
nay về sự chết và sự  phục sinh của Chúa Giê-su thì 
thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Chúa Giê-

su, trong vòng vài ngày nữa, sẽ bước từ sự chết tới 
sự sống, và Ngài sẽ đưa chúng ta đi với Ngài. 
Nhận sự chết của Đấng Christ để rồi cũng có thể 
nhận sự sống Ngài có nghĩa gì cho chúng ta? Giữa 
những vấn đề của thế kỷ 21:kỷ thuật, khoa học và 
văn hóa– làm thế nào để làm chứng bằng lời nói và 
hành động về sự Chúa Giê-su ôm lấy thập tự giá để 
ban phát ra sự sống? 
 
Lạy Chúa Giê-su, khi sự chết sắp xảy đến khiến 
chúng con nghi ngờ sự sống, xin giúp sức cho chúng 
con để không phản bội Ngài. 
 
Thứ Năm 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:7-13 
Đức Chúa Jêsus sai Phi -e-rơ và Giăng đi, mà phán 
rằng: Hãy đi dọn lễ Vượt Qua cho chúng ta ăn. 
 
Chúa Giê-su phái Phi-e-rơ và Giăng mà đó cũng là 
lời mời cho họ vào công tác truyền giáo Ngài. 
Chúa Giê-su có thể đáp ứng thách thức trước mặt 
Ngài bằng cách rời bỏ để các môn đồ lại, những 
người dễ phản nghị ch, chối bỏ và ruồng trốn. Ngài 
có thể đi trước một mình. Khi xét rằng họ đều thối 
lui, thật là rõ ràng rằng Chúa không cần họ để hoàn 
tất hành trình của Ngài. 
Song Chúa lại phái Phi-e-rơ và Giăng để chuẩn bị  
cho Lễ Vượt qua. Mặc dù họ sẽ thất bại trong tương 
lai, Ngài bao gồm họ trong những điều sẽ tới. Mặc 
dù sự bất lực của họ để giúp Ngài trên hành trình, 
Chúa giang tay ôm lấy họ. Đời sống gắn bó với thập 
tự giá không từ bỏ người khác vì thất bại của họ. 
Bằng cách nào Chúa Giê-su đã bao gồm quý vị  
trong sứ mệnh Ngài, bất chấp sự yếu đuối của 
mình? Điều gì quý vị  có thể làm để đáp ứng ân 
điển này? 
 
Lạy Chúa, chúng con biết ơn Ngài, , vì Ngài không 
chọn kẻ mạnh song giang tay ra bao gồm những kẻ 
yếu đuối và khiếm khuyết – những người như chúng 
con. 
 
Thứ Sáu 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:24-30 (Lu-ca 22:14-23 sẽ 
được suy gẫm vào thứ năm trước Phục Sinh) 
24 Các môn đồ lại tranh biện với nhau xem ai trong 
họ sẽ là người lớn hơn hết 



Chắc các môn đồ đang tranh giành vị  trí ghế ở bữa 
ăn Lễ Vượt Qua, cố gắng được ghế danh dự gần 
Chúa Giê-su, là chủ. Lời dạy của Chúa Giê-su phá vỡ 
sự tranh chấp này: " ai lớn nhất trong các con phải 
trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo 
phải như người phục vụ." Thì ra là vậy, cách đến gần 
Chúa Giê-su nhất là tránh xa danh vọng và chọn lấy 
sự phục vụ. 
Thời kỳ tự thổi phòng mình của người lãnh đạo đã 
qua đi, theo sự dạy dỗ của Đấng Christ, đấng hướng 
về thập tự giá. Nhưng ngày hôm nay chúng ta 
thường nghe nói nhiều về lãnh đạo phục vụ hơn là 
thấy điều này được thể hiện nơi những vị  lãnh đạo 
tôn giáo, chính trị , và kinh doanh. 
Có những bước nào quý vị  có thể thực hiện để 
người lãnh đạo chị u trách nhiệm tự đầu phục thay 
vì tự thổi phòng? Trong lãnh vực nào của đời sống- 
mà quý vị  đã lãnh đạo như một đầy tớ phục vụ? 
 
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì ham muốn 
làm lớn bằng cách lấn lướt kẻ khác thay vì phục vụ 
họ. 
 
Thứ Bảy 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:31-34 
“Hỡi Phi-e-rơ, Ta bảo cho con biết, hôm nay khi gà 
chưa gáy, con sẽ ba lần chối không biết Ta.” 
 
Câu chuyện này trong sách Ma-thi-ơ và Mác thì Phi-
e-rơ phủ nhận lời tiên tri của Chúa Giê-su rằng ông 
sẽ chối Ngài. Nhưng Lu-ca (như Giăng) viết về đáp 
ứng của Phi-e-rơ là sự yên lặng sửng sốt. Chắc là rất 
khó để Phi-e-rơ nghe những lời này, đặc biệt khi 
ông là môn đồ được Chúa gọi đầu tiên (Lu-ca 5:1-
11), người đầu tiên ý thức Ngài là Đấng Mê-si-a 
(9:18-20), và một trong ba môn đồ được thấy Chúa 
hóa hình vinh hiển (9:28-36). Có thể nào Phi-e-rơ 
lại thật sự chối Đấng Christ đuợc? 
Chúng ta không thấy Lu-ca diễn tả sự đáp ứng của 
Phi-e-rơ, nhưng tôi nghi rằng Phi-e-rơ rất giận. Làm 
sao Chúa Giê-su lại nghĩ như vậy được? Phi-e-rơ 
cũng có thể cảm thấy hối hận. Ông phải làm gì để 
được nhận ân điển sau thất vọng lớn này? Hay là 
ông ta cảm thấy tuyệt vọng. Ông ta có thể trung 
thành trở lại không? 
Những cảm xúc nào quý vị  đã có, những câu hỏi 
nào quý vị  đặt cho mình, khi nhận biết được tội lỗi 
của mình? 

Lạy Chúa Giê-su, xin nhắc chúng con về ân điển 
Ngài, ân điển bao phủ tất cả tội lỗi chúng con. Xin 
chữa lành vết thương và giải đáp câu trả lời về tội 
lỗi của chúng con. 
 
Chúa Nhật thứ tư của Mùa Vọng 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:35-38 
“Nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy đem theo; ai có 
bao bị , cũng vậy; ai không có gươm, hãy bán áo 
ngoài mà mua" 
 
Có sự thay đổi lạ lùng. Ở những đoạn trước trong 
sách Lu-ca, Chúa Giê-su nói cùng mười hai sứ đồ 
rằng họ không cần túi, bao, hay dép (Lu-ca 9:2 và 
10:3-4). Nhưng giờ, họ cần mang theo túi, bao và 
bán áo để mua gươm. Khi áp lực gia tăng, Chúa Giê-
su thách thức các môn đồ hãy nhớ rằng đời sống 
gắn bó với thập tự giá không được miễn khỏi xung 
đột – hay là sự thay đổi. 
Những nhà giải kinh vật lộn với lời Chúa Giê-su về 
việc mua gươm vì ở những phần khác trong Phúc 
Âm này thì Ngài phản đối bạo lực, đặc biệt là gươm 
kiếm (22:50-51). Các học giả phần lớn đồng ý rằng 
lời cuối ở phân đoạn, “ấy là đủ” (22:38) có tính chất 
gạt bỏ và châm biếm hơn là xác đị nh rằng hai cây 
gươm sẽ đủ để dùng. 
Rõ ràng hơn là câu diễn giải của Chúa Giê-su cho Ê-
sai 53:12, “vì Người đổ mạng sống mình ra cho đến 
chết" và "đã bị  liệt vào hàng tội phạm.” Chúa Giê-
su biết được những sự việc sẽ đến, và Ngài tiếp 
nhận chúng. Biến cố sẽ đến và Ngài sẵn sàng. 
 
Lạy Chúa Giê-su, khi thách thức đến, xin giúp chúng 
con theo bước sáng suốt và bình an của Ngài. 
 

TUẦN 5 
  
Thứ Hai 
……………………………………………………… 
KT: Luca 22:39-44 
Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi ô-li-ve theo 
như thói quen 
  
Chúa Giê-su đã chấp nhận con đường thập tự giá 
của Ngài, nhưng lời Chúa Giê-su cầu nguyện “Xin 
cất chén này khỏi con, dầu vậy xin ý Cha được nên 
chứ không theo ý con” bày tỏ rằng Chúa biết con 
đường này sẽ không dễ dàng.  Đó là con đường phải 
gánh chị u nỗi thống khổ và sỉ  nhục cũng như tội lỗi 



của toàn thể nhân loại. Dầu vậy Chúa Giê-su vẫn đi 
con đường ấy, dầu biết rõ nó không hề đem lại ích 
lợi gì cho Ngài.Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Đức 
Chúa Cha để làm vơi bớt gánh nặng của Ngài, 
nhưng quan trọng hơn hết Ngài đã cầu nguyện cho 
Ý Cha được nên. 
Sống trong tinh thần thập tự giá (chị u khổ)  nghĩa 
là làm cho lời cầu nguyện của Chúa trở thành lời 
cầu nguyện của chúng ta. Thật dễ dàng để cầu 
nguyện xin Chúa cất đi những gánh  nặng về tài 
chánh, những mối liên hệ, bị nh tật, hay tâm linh. 
Nhưng rất khó để cầu xin Ý Chúa được nên bất chấp 
những gánh nặng này. Thế nhưng đó vẫn là sự chọn 
lựa trung tín của chúng ta. 
Bạn có cảm nhận Đức Chúa Trời muốn dẫn bạn  vào 
một con đường gian nan nào đó không? Bạn có 
đang tranh chiến để cho ý muốn của Đức Chúa Trời 
được thực hiện không? Hãy nhớ lời cầu nguyện của 
Chúa Giê-su:   
 
Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! 
Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! 
  
Thứ Ba 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:45-46  
“Ngài phán: “Sao các con ngủ? Hãy dậy cầu 
nguyện để các con khỏi sa vào sự cám dỗ.” 
  
Chúa Giê-su đánh thức các môn đồ Ngài và bảo họ 
cầu nguyện để họ khỏi sa vào sự cám dỗ. Lời cầu 
nguyện này phù hợp với bài Cầu 
Nguyện Chung mà  Chúa đã dạy cho các môn đồ 
trong sách Lu-ca 11:2-4 (xin tha tội chúng tôi, vì 
chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ 
đem chúng tôi vào sự cám dỗ!). Thật kỳ  lạ, Chúa 
Giê-su đã khích lệ các môn đồ cầu nguyện như vậy 
trong thời điểm Ngài bước vào sự thử thách lớn 
nhất của mình. Có phải bởi vì Chúa biết rõ sự thử 
thách của Ngài sẽ đem lại sự cứu chuộc, một thử 
thách sẽ đem lại ích lợi cho chúng ta bởi ban cho 
chúng ta sự tha thứ - trong khi đó những sự thử 
thách hay cám dỗ của chúng ta trong thực tế không 
cứu giúp được bất cứ ai? (chuyển dị ch “while our 
trials may not in fact redeem anything?””). 
Sống hướng về thập tự giá không phải để chị u khổ 
hay chị u đựng sự thử thách chỉ  vì sự đau khổ; nó là 
đời sống đặt người khác lên trước chính chúng ta, 
dầu đôi khi điều đó có thể  đòi hỏi chúng ta trả một 

giá đắt, để họ có thể kinh nghiệm đời sống mà 
Chúa mong muốn dành cho họ. 
Bạn có thể chỉ  ra những thử thách nào trong đời 
mình đã đem lại ích lợi cho người khác, hay chúng 
không đem lại điều tốt gì cho ai, mà thay vào đó 
chỉ  là những tổn thương? Bạn có thể nói như thế 
nào về sự khác biệt này? 
  
Lạy Chúa xin giúp chúng con thấy sự khác biệt giữa 
việc sống trong tinh thần vác thập giá và một đời 
sống đau khổ trái ngược với lời cầu nguyện của 
Chúa Giê-su xinkhỏi vác thập giá. 
  
Thứ Tư 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:47-48 
Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Hỡi Giu-đa, ngươi lấy cái 
hôn để phản Con người sao?  
  
Không thể có sự tương phản nào lộ rõ như  là giữa 
Chúa Giê-su và Giu-đa.  Chúa Giê-su phục vụ người 
khác bằng cách sửa soạn chính Ngài cho thập tự 
giá, nhưng Giu-đa  phục vu mình bằng cách làm đầy 
túi tiền mình bởi một cái hôn phản bội nỗi tiếng 
nhất trong lị ch sử. 
Một nụ hôn nào – thậm chí như nụ hôn của Giu-đa - 
cũng rất là mật thiết, và dễ làm tổn thương. Nhưng 
Chúa Giê-su đã mở lòng ra đón nhận khi Giu-đa 
đến gần Ngài. Chúa không cố gắng để giấu mình 
trong vườn hay lẫn vào đám đông. Ngài cũng không 
tấn công Giu-đa bằng lời nói hay hành động. Thay 
vào đó, Chúa cho phép Giu-đa  tặng Ngài một nụ 
hôn của thần chết. 
Làm thế nào bạn có thể hành động như Chúa Giê-
su trong việc đáp ứng một thách thức từ kẻ thù? 
Đối mặt cách bình tĩnh thay vì sợ hãi bỏ chạy hay 
giận dữ đả kích có ý nghĩa gì? 
Bạn có thể làm gì khi  thử thách đến, mặc dù lời cầu 
nguyện của Chúa Giêsu là những thử thách đó sẽ 
lánh xa khỏi chúng ta? 
  
Lạy Chúa xin cất sự lo lắng ra khỏi chúng con hầu 
cho chúng con có thể làm nhân chứng cho tình yêu 
tha thứ của Ngài thậm chí khi chúng con đối mặt 
với thử thách. 
   
Thứ Năm 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:49-53 



Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh 
chăng?  
 
Hình như đây là câu hỏi tự nhiên được đưa ra, đặc 
biệt khi Chúa Giê-su đã dạy họ (22:35-38 “ai không 
có gươm, hãy bán áo người đi mà mua.”; (Chúa 
Nhật của tuần thứ tư). Tuy nhiên Ngài đã trả lời  dứt 
khoát: “Ngừng tay lại! Đừng đánh nữa” và hành 
động mau lẹ để chữa lành tai người bị  thương. Điều 
đó nhắc nhở chúng ta rằng những người sống bằng 
gươm sẽ chết vì gươm. 
Thay vì chiến đấu với vũ khí, Chúa Giêsu đã đối mặt 
với đối phương của mình bằng lời nói. Tại sao họ lại 
đối xử với Ngài như một tên cướp? Tại sao họ không 
đến bắt Ngài khi Ngài đang giảng dạy trong đền 
thờ? Và sau đó Ngài đã trả lời những câu hỏi của 
chính mình: đây là giờ của sự tối tăm. 
Phương cách nào là cách tốt nhất để bạn có thể 
chống lại các lực lượng thù nghị ch của mình trong 
giờ tối tăm? Những phương cách này tương tự hay 
khác với phương cách của Chúa Giêsu như thế nào?  
 
Lạy Chúa Thánh Linh, xin thêm sức mạnh cho chúng 
con để theo gương Chúa Giê-su ngay cả khi có 
những vũ khí chống lại chúng con xuất hiện 
  
Thứ Sáu 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:54-62 
Đương lúc Phi -e-rơ còn nói, thì gà liền gáy; Chúa 
xây một lại ngó Phi -e-rơ.  
 
Đức Giáo Hoàng Le-ô Cả, giảng dạy vào giữa những 
năm 400, đã nói rằng cái nhìn của Chúa Giêsu  đã 
hỏi Phi-e-rơ: "Con đang nghĩ gì, Phi-e-rơ? Tại sao 
con rút vào trong vỏ của mình? (Why do you 
withdraw into yourself?)  Hãy quay về với Ta, tin 
cậy Ta, và theo Ta”. 
Chúa Giêsu có thể đang yêu cầu chúng ta điều 
tương tự như vậy khi chúng ta chống lại việc đi với 
Ngài. Ngài biết điều gì là tốt nhất, vì thế Ngài hỏi 
chúng ta đang suy nghĩ gì khi chúng ta đi theo một 
hướng khác. Ngài biết chúng ta trung thành nhất 
khi được neo chắc trong cộng đồng đức tin, vì vậy 
Ngài hỏi tại sao chúng ta rút lui. Ngài biết chúng ta 
sẽ kinh nghiệm một đời sống phong phú khi chúng 
ta tin tưởng vào Ngài, vì thế Ngài lấy làm lạ về sự đề 
kháng của chúng ta. 

Bạn cảm thấy thế nào nếu Chúa Giêsu nhìn bạn với 
sự ngưỡng mộ vì lòng trung thành của bạn thay 
vì  thất vọng vì sự từ chối của bạn? 
  
Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho chúng con vì quay 
lưng lại với Ngài. Xin cho chúng con thấy từ đôi mắt 
Ngài, lòng thương xót và tình yêu cũng như sự 
thách thức và công lý. 
 
Thứ Bảy 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:63-65 
63 Những kẻ canh giữ Đức Chúa Jêsus chế nhạo và 
đánh Ngài.” 
  
Những kẻ bắt Đức Chúa Giêsu lại buông những lời 
lăng mạ Ngài và bị t mắt Ngài. "Nếu ngươi là một 
nhà tiên tri", họ nhổ vào Ngài, "tại sao không thể 
cho chúng ta biết ai đánh ngươi?"  Đó là  nếm 
trước sự đau đớn  Ngài sẽ gánh chị u vào hôm sau, 
ngày Thứ Sáu Thương Khó đầu tiên. 
Tất nhiên, Chúa Giêsu là một tiên tri. Ngài đã nói 
truớc về cái chết của mình; Ng ài đã tiên báo sự 
phản bội của Giuđa, sự chối Chúa của Phi-e-rơ, và 
nhiều chi tiết khác trên con đường của Ngài. Tuy 
nhiên,  giờ đây, mặc dầu Ngài có thể khiến những 
kẻ  bắt phải phải để Ngài yên, nhưng Chúa Giêsu 
chống lại ý tưởng ấy. Chúa Giê-su cũng sẽ không 
gây bất ngờ cho  họ khi Ngài biết rằng Ngài có thể 
sai các thiên sứ đến đối phó với Giu-đa. 
Chúa Giê-su đã phó thác  chính Ngài cho đến những 
bước cuối cùng của hành trình chị u khổ trên thập 
tự giá. Điều đó sẽ có ý nghĩa gì cho bạn khi bạn đưa 
má kia cho kẻ thù đánh, và khước từ quyền  lợi của 
mình khi bạn đang bước đi cùng Chúa cách trung 
tín? 
  
Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã bày tỏ sự tự chủ như thế 
cho chúng con khi Ngài bước đến thập tự giá. Xin 
hãy tạo trong chúng con cùng một sự kiềm giữ tin 
cậy như thế khi chúng con bước đi với Ngài để 
chúng con có thể làm vinh hiển Ngài. 
 
Chúa Nhật thứ năm của Tuần Chay 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh: Lu-ca 22:66-71 
“Vậy ngươi là Con Đức Chúa Trời sao?” Ngài đáp: 
“Chính các ngươi đã nói như vậy.” 
  



Các nhà lãnh đạo tôn giáo đang hỏi câu hỏi đúng. 
Trở lại từ thời điểm trước đó khi Chúa Giê-su hỏi các 
môn đồ của Ngài: “Còn các ngươi xưng Ta là ai?”, 
đây vẫn là câu hỏi về nhân thân của  Chúa Giê-su có 
phải là Con Đức Chúa Trời không? Chúa Giê-su đã 
cho họ một câu trả lời bí ẩn: “Chính các người nói ta 
là Con Ngài”. 
Chúng ta thấy nhân thân của Chúa Giê-su được bày 
tỏ trong suốt những đoạn Kinh Thánh này. Lu-ca nói 
rằng Chúa Giê-su là Đấng “hướng mặt mình về phía 
thành Giê-ru-sa-lem”; Đấng thanh tẩy đền 
thờ; Đấng thậm chí đã sử dụng những kẻ đã bỏ rơi 
Ngài; Đấng đã cầu thay cho các môn đồ khi họ ngủ 
mê; Đấng chuẩn bị  chúng ta cho những ngày cuối 
cùng; Đấng đã chống cự lại bạo lực, nhưng lại hành 
động trong sức mạnh, và cũng là Đấng ban cho một 
cách hi sinh. 
Đó là Đấng mà Lu-ca đã bày tỏ Ngài là ai. Nhưng 
còn bạn, bạn nói Ngài là ai? 
  
Lạy Chúa Giê-su xin bày tỏ cho chúng con Ngài là ai, 
một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa hầu cho 
chúng con biết Ngài rõ hơn và có thể trở nêngiống 
Ngài nhiều hơn. 
  

TUẦN SÁU  
Thứ hai 
……………………………………………………… 
 Kinh thánh: Lu-ca 23:1-5 
Phi-lát bèn nói …, “Ta không thấy người nầy có tội 
gì.” 
  
Bắt đầu với phân đoạn Kinh Thánh này, sự vô tội 
của Chúa Giê-su được khẳng đị nh đi khẳng đị nh 
lại nhiều lần (23:14–15, 22, 41, 47), ngay cả khi 
Ngài tiến càng gần đến Thập tự giá. Lu-ca muốn 
chúng ta biết điều mà đám đông và các bậc cầm 
quyền không thể công bố, rằng Chúa Giê-su không 
đáng phải chị u chết.  
Trên hết, Chúa Giê-su biết rõ điều này. Ngài biết 
mình không đáng chị u hình phạt, chị u đóng đinh, 
chị u sỉ  nhục, hoặc chị u khổ nạn. Dầu vậy thay vì 
quay lưng khỏi thập tự giá, Ngài vẫn tiếp tục tiến tới 
. 
Việc tiến bước hướng đến một mục đích thánh, 
ngay cả khi bạn bè và gia đình chống đối, có ý nghĩa 
gì cho chính bạn? Làm cách nào bạn có thể phân 
biệt được đâu là một mục tiêu xứng đáng và những 
sự chống đối dẫu có ý tốt nhưng thật ra là sai lầm? 

Làm cách nào bạn có thể biết được khi phải từ bỏ 
mục tiêu vì các anh chị  em trong Chúa hoài nghi? 
  
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết, khi nào Ngài 
đóng những cánh cửa và khi nào Ngài đang dẫn dắt 
chúng con qua một đoạn đường gian khổ. 
  
Thứ ba 
……………………………………………………… 
Kinh thánh: Lu-ca 23:6-12 
11 Hê-rốt và quân lính khinh bỉ  và chế giễu Ngài. 
  
Phi-lát giao Chúa Giê-su cho vua Hê-rốt, người đang 
mong xem Ngài làm phép lạ (xem 9:7–9). Khi Chúa 
Giê-su từ chối, và thậm chí không nói gì cả, vua Hê-
rốt và quân lính của ông ta nhạo báng Ngài bằng 
cách mặc cho Ngài áo điều của vua. 
Sự sỉ  nhục hiếm khi cho thấy những điều tốt đẹp 
nhất trong con người chúng ta, nhưng Chúa Giê-su 
không hề lay chuyển. Ngài không phải là nạn nhân 
cũng không phải là kẻ tấn công. Ngài không mắng 
nhiết. Ngài không than óan. Ngài không buồn phiền 
hay nổi giận hay chị u thua. Cuộc đời gắn với thập 
giá của Ngài tiết ra ân sủng dưới áp lực và sức mạnh 
đặt dưới sư kiểm soát. 
Những hoàn cảnh nào cho thấy những điều tệ hại 
nhất trong con người bạn? Việc phải làm chứng về 
Chúa ngay cả khi gặp khó khăn có ý nghĩa gì với 
bạn? Làm cách nào bạn có nương cậy Đức Thánh 
Linh nhiều hơn để sống đức tin trong những hoàn 
cảnh này? 
  
Lạy Chúa, con ước ao sống đức tin ngay cả trong 
những khi gian nan nhất. Xin trang bị  và ban cho 
con sức mạnh bởi Đức Thánh Linh. 
  
Thứ tư 
 ……………………………………………………… 
Kinh thánh: Lu-ca 23:13-16 
Phi-lát ... nói rằng, “Người nầy đã không làm điều 
gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi.” 
  
Lu-ca mô tả Phi-lát như một người đang cố đứng lên 
chống lại những thế lực nghị ch cùng Chúa Giê-su: 
các thầy tế lễ cả, những nhà lãnh đạo, và dân 
chúng. Ông ta cố dùng lý lẽ với họ, nói rằng cả ông 
ta và vua Hê-rốt đều không thấy có lý do gì để giết 
Ngài. Ông ta hy vọng sẽ làm dị u sự khát máu của 
họ bằng cách "chỉ  cần " đánh đòn Ngài. 
  



Và ngay cả việc đáng đòn dường như cũng quá khắt 
nghiệt đối với một người không phạm phải bất cứ 
điều gì mà những nhà lãnh đạo cáo buộc. Phi-lát 
dường như mong muốn làm cả hai việc—bênh vực 
sự vô tội của Chúa Giê-su trong khi cũng xoa dị u 
đám đông. 
Bản tính gắn với thập giá của Chúa Giê-su đặt nhu 
cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính Ngài; 
trong khi đó, Phi-lát dường như quan tâm đến sự an 
toàn của bản thân và dĩ hòa vi quý hơn là bảo vệ 
Chúa Giê-su. 
Những khi bạn thấy mình phải quyết đị nh giữa việc 
đi theo những bước chân phục vụ của Chúa Giê-su 
và việc làm theo những gì số đông cho là đúng, điều 
gì giúp bạn quyết đị nh đúng đắn? Có khi nào bạn, 
như Phi-lát, cố bảo vệ những gì đúng đắn nhưng 
chỉ  cố đến mức không phải quá liều lĩnh hy sinh? 
  
Lạy Chúa, con ca ngợi  Ngài vì có những người trong 
cuộc đời con đã dám chống lại số đông và hầu việc 
người khác như Chúa Giê-su. 
   
Thứ năm 
……………………………………………………… 
 Kinh thánh: Lu-ca 23:18-25 
Nhưng chúng cố nài, kêu lớn tiếng rằng phải đóng 
đinh Ngài trên cây thập tự; tiếng kêu của họ được 
thắng. 
  
David L. Tiede, trong HarperCollins Study Bible, viết 
về phân đoạn này rằng, “Câu hỏi rằng ý muốn của 
ai đang được thực hiện thật là rất phức tạp” (1993). 
Liệu có phải ý muốn của Phi-lát, người công bố 
Chúa Giê-su vô tội hai lần trước khi quyết đị nh 
đóng đinh Ngài? Liệu có phải ý muốn của đám 
đông? Ý muốn của những nhà lãnh đạo tôn giáo? 
Cho dù chúng ta trả lời câu hỏi về con người đặt ra 
ở đây như thế nào, rõ ràng rằng, đối với Lu-ca, việc 
đóng đinh Chúa trên thập tự giá là ý muốn của Đức 
Chúa Trời Ba Ngôi. Chúa Giê-su không được mô tả 
như một người cùng đường, bất lực khi cố thoát 
khỏi thập giá. Đức Chúa Cha không thất vọng trước 
việc Đức Chúa Con bất lực không thể tự cứu mình. 
Chỉ  có cùng một ý muốn, và ý muốn ấy chính là 
hoàn tất con đường đến thập tự giá. 
Đây là chỗ thường khiến ta rối trí. Việc thể nào Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Con có thân vị  tách biệt 
nhưng lại hiệp nhất trong bản thể và ý muốn thật là 
vô cùng khó hiểu. Việc nghĩ rằng Đức Chúa Cha và 

Đức Chúa Con là những cá nhân khác nhau dễ dàng 
hơn. Nhưng khi chúng ta bắt đầu nhấn mạnh đến ý 
chí của một thân vị  mà bỏ qua thân vị  còn lại, khi 
chúng ta ấn đị nh một sự phân chia quá lớn, sẽ phát 
sinh một ý tưởng kinh khủng—rằng Đức Chúa Cha 
muốn Đức Chúa Con chị u khổ hình. Đột nhiên, Đức 
Chúa Cha trở thành một kẻ bạo hành và bóc lột —
không khác gì những loài người của Ngài (bởi lẽ lúc 
này đã phát sinh ý tưởng về bạo lực), tất cả những 
người cha, người chồng đánh đập gia đình mình, tất 
cả những người sử dụng người khác vì mục đích của 
bản thân. Trong khi nhiều thần học gia thâm trầm 
đã tranh luận về ý nghĩa thần học phía sau việc 
đóng đinh Chúa trên thập giá, sự hiệp nhất của Đức 
Chúa Trời Đấng Tạo hóa và Chúa Giê-su Christ là vô 
cùng quan trọng cho việc thông hiểu điều gì đã xảy 
ra tại thập tự giá. 
Vì sao việc quyết đị nh chị u chết của Chúa Giê-su 
chính là lựa chọn của Ngài và không phải do bị  ép 
buộc bởi ai (Đấng nào) khác lại quan trọng? 
  
Lạy Chúa Giê-su, cảm ơn Ngài đã vì cả thế gian mà 
chọn lựa cuộc đời và cái chết gắn liền với thập tự 
giá  
   
Thứ sáu 
……………………………………………………… 
 Kinh thánh: Lu-ca 23:26-31 
Khi chúng bắt một người xứ Sy-ren, tên là Si-môn, 
... buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. 
  
Si-môn, người xứ Sy-ren không tình nguyện mang 
thập giá của Chúa Giê-su và theo Ngài, nhưng dầu 
vậy ông đã mang lấy và đi theo Ngài. Ông cho 
chúng ta thấy việc làm một môn đồ là như thế nào, 
ngay cả trong thử thách và sự phán xét cùng hủy 
diệt sắp đến. 
Có những lúc chúng ta không tình nguyện mang lấy 
thập giá của Chúa Giê-su và theo Ngài nhưng vẫn 
làm như vậy. Chính những lúc ấy, Đức Thánh Linh 
tỉ a sửa để chúng ta trở nên con người mà Đức Chúa 
Trời mong muốn. Đức Thánh Linh xóa dần sự miễn 
cưỡng của chúng ta và trang bị  giúp chúng ta nói và 
làm những điều chúng ta chưa từng nghĩ mình có 
thể làm được. 
Bạn có thể nghĩ đến lúc nào đó khi bạn mang lấy 
thập giá của chính mình cách đáng ngạc nhiên? Đức 
Thánh Linh đã ban sức mạnh cho bạn làm điều đó 
như thế nào? 



 Lạy Chúa Giê-su, xin ban Đức Thánh Linh để làm lại 
cuộc đời gắn với thập tự giá trong chúng con cả khi 
chúng con ít sẵn sàng nhất. 
   
Thứ bảy 
 ……………………………………………………… 
Kinh thánh: Lu-ca 23:32-34 
Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng, “Lạy Cha, xin tha 
cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” 
  
Cuộc đời gắn với thập tự giá là một cuộc đời tha 
thứ. Đặt người khác lên trên chính mình để phục vụ 
họ có nghĩa là phải giải tỏa những tức giận về 
những điều sai trật mà họ làm đối với chúng ta, cho 
dù họ có xin được tha thứ hay không. 
E. L. Worthington và các đồng nghiệp tại Đại học 
Virginia Commonwealth đã phân biệt sự tha thứ 
mang tính quyết đị nh và sự tha thứ theo tình cảm 
(ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17453329). Sự tha thứ 
mang tính quyết đị nh có nghĩa là một người bị  
người khác làm hại quyết đị nh không làm gì để trả 
đũa nhằm gây tổn thương cho kẻ phạm tội. Sự tha 
thứ mang tính cảm xúc, thường đến sau, có nghĩa là 
người bị  tổn thương thật sự cảm thấy rằng mình đã 
tha thứ cho kẻ phạm tội—rằng họ không còn cảm 
thấy tức giận, thất vọng, hay căm ghét. 
Khi bạn tìm cách theo Chúa Giê-su đến thập tự giá 
và tha thứ (thậm chí cho những người không biết 
rằng họ cần được tha thứ), bằng cách nào bạn có 
thể tiến dần đến sự tha thứ mang tính quyết đị nh 
và rồi dần dần đến sự tha thứ mang tính cảm xúc? 
  
Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con, như chúng con 
tha những kẻ phạm tội nghị ch cùng chúng con. 
   
Chủ nhật trước lễ Phục sinh 
……………………………………………………… 
Kinh thánh: Lu-ca 19:28-40 
“Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến!” 
  
Chúng ta đã đi qua lời mô tả của Lu-ca về Tuần lễ 
Thánh, và hôm nay vào ngày Chúa nhật trước lễ 
Phục sinh chúng ta sẽ quay trở về với lời mô tả của 
ông về việc Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem 
cách khải hoàn. Lu-ca giúp chúng ta hiểu về việc 
Chúa tiến vào thành như một vị  vua bằng nhiều 
cách: việc Ngài dừng tại Núi Ô-li-ve, việc Chúa cần 
dùng lừa con chưa hề có ai cỡi, việc trải áo trên 
đường, việc dùng chữ vua để thay thế trong câu 

chào thăm thông thuờng trong dị p Lễ Vượt Qua, 
"Đáng ngợi khen Đấng nhân danh Chúa mà đến!” 
Tuy nhiên, Chúa Giê-su thật là một vị  vua kỳ lạ. 
Một vị  vua phục vụ và tha thứ những kẻ lập hàng 
ngũ chống lại Ngài. Một vị  vua yêu thương những 
môn đồ đã từng làm Ngài thất vọng. Một vị  vua 
tiến đến thập tự giá dù vô tội. Một vị  vua mà 
những kẻ đi theo kêu la rằng, "Hãy đóng đinh hắn!" 
Việc đầu phục vị  vua đặc biệt, gắn liền với thập tự 
giá này có ý nghĩa gì? Làm cách nào bạn có thể làm 
chứng về Ngài trong lời nói và hành động trong 
Tuần lễ Thánh này? 
  
Lạy Chúa, Ngài đã từ bỏ thiên đàng để bày tỏ tình 
yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng con. Xin 
trang bị  cho chúng con để bày tỏ tình yêu thương 
ấy cho những người khác trong chính tuần lễ này. 
 

* Tuần Thứ Bảy 
Thứ Hai. 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh:   Lu-ca 23:35 
“Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó thật là Đấng Christ, 
người được chọn của Đức Chúa Trời, thì hãy để nó 
tự cứu mình đi!”  
  
Như Chúa Giê-su đã lật ngược hình ảnh một vì vua ở 
Lễ Lá, trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Ngài 
lật ngược khái niệm Đấng Mê-si-a.  Những người 
lãnh đạo nghĩ rằng nếu Ngài là Đấng Mê-si-a, Ngài 
phải cứu chính mình – mà thật Chúa Giê-su 
biết vì Ngài là Đấng Mê-si-a, nên Ngài không được 
tự cứu mình. 
Đức Chúa Trời Ba Ngôi thường xuyên xáo trộn sự 
trông đợi của chúng ta.  Tác giả Barbara Brown 
Taylor cho rằng mỗi lần Chúa không đáp ứng sự 
trông đợi của chúng ta, đó là một cơ hội nữa cho 
chúng ta tái xét Chúa là ai.  Trong sách Cuộc Đời 
Giảng Luận (Cowley Publication, 1993), bà viết: 
Có phải Chúa không đến khi tôi kêu cầu?  Vậy có lẽ 
Chúa không phải là một tay sai.  Vậy Chúa là ai? Có 
phải Chúa không phạt được kẻ đối nghị ch với 
tôi?  Vậy có lẽ Chúa không phải là một cảnh sát 
viên.  Vậy Chúa là ai? Có phải Chúa thất bại trong 
việc khiến mọi sự chuyển thành tốt?  Vậy có lẽ 
Chúa không phải thợ sửa chữa.  Vậy Chúa là ai? 
 
Quý vị  nói Chúa là ai? 
  



Xin Chúa bày tỏ cho chúng con trong Tuần Thánh 
này, Lạy Chúa, để chúng con có thể bày tỏ Ngài cho 
tha nhân. 
 
Thứ Ba 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh:  Lu-ca 23:36-38 
Phía trên đầu Ngài, có đề rằng: Người nầy là Vua 
dân Giu-đa. 
  
Những người lính cố ý chế giễu Chúa Giê-su là vua 
của dân Do-thái, nhưng họ đã vô tình xác nhận lời 
mà thiên sứ Ga-bri-ên tuyên bố trước khi Chúa Giê-
su được sinh ra:  “Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài 
ngôi Đa-vít …  nước Ngài vô cùng” (Lu-ca 1:32-
34).  Lời bày tỏ khinh bỉ  từ những người lính lại là lẽ 
thật từ thiên sứ. 
Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng có thể 
sa vào cạm bẫy như những người lính.  Chúng ta chế 
giễu hành trình tới thập tự giá của Chúa Giê-su, dù 
rằng là vô tình hay là vì thờ ơ với ý nghĩa của nó cho 
đời sống mình.  Hoặc là chúng ta xác nhận lẽ thật 
của nó và hướng về Đức Thánh Linh để được sức lực 
dõi bước theo Chúa Giê-su. 
Quý vị  có thể nêu ra những hành động cụ thể mà 
người khác đã bày tỏ rằng họ đang theo Chúa Giê-
su tới thập tự giá thay vì chế giễu Ngài trên 
đường?   Bằng cách nào mà chúng ta có thể đã vô 
tình chế giễu Chúa Giê-su? 
  
Lạy Chúa,  Xin ban cho con mắt để thấy những 
nguời  chung quanh con đang đi đến đồi Canh-vê, 
và cho họ cũng thấy rằng con đi chung hướng. 
 
Thứ Tư 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh:  Lu-ca 23:39-42 
Đoạn lại nói rằng: “Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong 
nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!” 
  
Rốt cuộc có người hiểu được hành động của Chúa 
Giê-su.  Không như tội phạm thứ nhất, người nói 
Chúa Giê-su hãy cứu chính mình và hai kẻ bị  đóng 
đinh bên cạnh, tử  tội thứ hai dường như hiểu rằng 
sự chết của Chúa Giê-su không tránh được.  Song, 
đó là điều ban cho Chúa Giê-su quyền năng để nhớ 
kẻ tội nhân khi Ngài vào Nước Chúa – nói cách khác, 
quyền năng để cứu kẻ có tội. 
  

Trong phân đoạn ngắn này, chúng ta thấy mục đích 
của hành trình Đấng Christ.  Chúa Giê-su thôi thúc 
chúng ta đi tới thập tự giá theo gương yêu thương, 
tha thứ, thách thức và ân sủng.  Chúa Giê-su cũng 
cho chúng ta điều chúng ta không thể đạt được bởi 
công sức, cho dù là trung tín theo gương Ngài thế 
nào đi nữa đó là sự cứu rỗi. 
Vì sao con đường Chúa Giê-su đi tới thành Giê-ru-
sa-lem vừa là sự an ủi và cũng là một thách thức cho 
chúng ta? 
  
Lạy Chúa, Vì ân điển diệu kỳ của Ngài đối với chúng 
con, , chúng con đáp ứng tiếng gọi để bước theo 
Chúa Giê-su với lòng biết ơn. 
  
Thứ Năm 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh:  Lu-ca 22:14-23 
“Nầy là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho; 
hãy làm sự nầy để nhớ đến ta.” 
  
Hãy lấy một phút để trở lại bữa ăn tối Lễ Vượt Qua, 
khi Chúa Giê-su tụ họp các môn đồ, có cả Giu-đa, 
chung quanh bàn.  Ngài nói cùng họ - nói cả với 
Giu-đa – rằng Ngài rất muốn dùng bữa này với 
họ.  Ngài kêu họ lấy chén thứ nhất và phân phát 
cho nhau, bao gồm cả Giu-đa.  Ngài bẻ bánh, để 
phân phát cho họ, bao gồm cả Giu-đa.  Với chén 
thứ nhì, Ngài đánh dấu một giao ước mới trong 
huyết Ngài với họ, bao gồm  cả Giu-đa. 
Ngài bao gồm Giu-đa trong mọi ân phước này, dù 
rằng Ngài có nói về sự phản bội của ông.  Chúa Giê-
su nói lên sự rủa sả Giu-đa vì sự bội nghị ch của 
ông, nhưng dù vậy, sự gian dối này đã không cản 
trở Chúa Giê-su mời gọi ông kinh nghiệm sự sống 
sung mãn khi dự chung bàn với Chúa.  Lời mời ân 
sủng đến, cho dù sự khước từ đã được biết trước. 
Đời sống chúng ta sẽ ra sao nếu chúng ta bày tỏ ân 
sủng, cho cả những kẻ sẽ khước từ ân sủng đó? 
  
Lạy Chúa Giê-su, cám ơn Ngài đã bày tỏ ân sủng 
cho chúng con, cho dù khi chúng con khước từ.  Xin 
tha thứ tội lỗi này của chúng con. 
  
  
Thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday) 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh:  Lu-ca 23:44-49 
“Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha!” 
  



Hành trình Chúa Giê-su tới Canh-vê đã chấm 
dứt.  Cả một đời vâng phục lên đến tột bậc ở lúc 
Ngài phó linh hồn mình cho Đức Chúa Trời trên 
thập tự giá.  Như bài hát tôn vinh Đấng Christ ở 
sách Phi-líp chép, “Ngài … tự hạ mình xuống, vâng 
phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” 
(2:8) 
 Một đức tin hướng về thập tự giá trong bối cảnh tại 
Mỹ có lẽ sẽ không đòi hỏi chúng ta tử vì đạo (hy 
vọng như  vậy!), nhưng nó đòi hỏi sự sẵn lòng để 
luôn luôn phó thác ý đị nh mình cho Đức Chúa 
Trời,.  Chúng ta được gắn bó với sự chết của Đấng 
Christ khi nhận lễ Báp-têm, và chúng ta thực hiện 
sự chết Ngài mỗi lần chúng ta tự hạ mình xuống. 
 Đoạn Kinh Thánh này, chứa đầy sự đầu phục, hy 
sinh, biểu tượng và quang cảnh, là trọng tâm của 
Lu-ca khi diễn tả Thứ Sáu Tốt Lành.  Khi suy nghĩ về 
ngày này, bạn tìm thấy được điều gì  khiến Thứ Sáu 
Tốt Lành là tốt? 
  
Lạy Chúa,xin cho chúng con đồng một tâm trí 
như  Đức Chúa Giê-su Christ khi Ngài vâng phục đi 
đến thập tự giá. 
 
Thứ Bảy 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh:  Lu-ca 23:50-56 
Có một người, tên là Giô-sép,… là người chánh trực 
công bình, không đồng ý và cũng không dự việc 
các ngươi kia đã làm. 
  
Ông Giô-sép từ thành A-ri-ma-thê lo chăm sóc xác 
Chúa Giê-su bày tỏ sự nhân từ  khi đám đông giải 
tán  và khi những người đàn bà trung tín cũng chỉ  
nhìn từ xa (23:48-49).  Lu-ca không cho chúng ta 
biết nhiều về Giô-sép, người xuất hiện trong cả bốn 
sách Phúc Âm, nhưng chỉ  khi Chúa Giê-su chết. 
Song hành động nhân từ của Giô-sép hôm đó vẫn 
thu hút sự chú ý  2000 năm sau.  Ông đã lưu danh vì 
đã chăm sóc “cho những người rất hèn mọn”, cho 
dù tốn kém nhiều cho chính mình (một mộ phần 
mới không phải là rẻ), phản ảnh công việc của Đấng 
Christ trên thập tự giá, ban cho với giá trả càng cao 
hơn. 
Quý vị  có thể làm một quyết đị nh cho mình hôm 
nay, với giá trả cao đối với chính mình, mà sẽ cho 
mình một di sản như Giô-sép.  Làm sao quý vị  có 
thể chăm sóc cho kẻ đang hấp hối? Những kẻ đang 

đau khổ? Những kẻ không còn sức lực?  Những kẻ 
đã bị  phản bội và khước từ?  
  
Tạ ơn Chúa vì sự nhân từ thương xót của Giô-
sép.  Xin ban Thánh Linh Ngài cho chúng con, hầu 
cho cũng như ông chúng con cũng sẽ phó thác 
nguồn lực để chăm sóc cho “những người rất hèn 
mọn”. 
  
Chúa Nhật Phục Sinh 
……………………………………………………… 
Kinh Thánh:  Lu-ca 24:1-12 
“Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ 
chết?” 
  
Trong ngày Phục Sinh, người Trưởng Nhiệm khắp 
nước, có lẽ khắp thế giới, sẽ hát bài, “Vinh Quang 
thuộc về Ngài” từ sách Thánh Ca Trưởng Nhiệm: 
 Vinh quang thuộc về Ngài, Đấng Sống,  

Con Trời đắc thắng; 
  Khắc phục đời đời, Ngài đã chiến thắng sự chết. 
  Chúng con không còn nghi ngờ,  

Chúa Vinh Hiển của sự sống! 
  Ngoài Ngài chẳng có sự sống;  

xin trợ giúp khi đấu tranh. 
   Xin khiến chúng con đều chiến thắng  

qua tình yêu bất diệt của Ngài. 
  Xin đưa chúng con an toàn qua Giô-đanh  

tới nhà Cha trên trời. 
Mộ đã trống!  Chúa phục sinh! Như muôn thế hệ 
trước, chúng ta có thể cùng hát bản thánh ca thế kỷ 
19 này và cầu xin Chúa khiến chúng ta “đều chiến 
thắng” – những kẻ đắc thắng phục vụ tha nhân hầu 
họ cũng kinh nghiệm sự đắc thắng vô tận của Chúa 
Giê-su; những kẻ đắc thắng hy sinh để giúp đỡ 
người khác trong sự đấu tranh; những kẻ đắc thắng 
làm chứng bằng lời nói và hành động hầu thế gian 
có thể dâng sự vinh hiển cho Chúa Giê-su; những kẻ 
chiến thắng biết rằng dù sau phục sinh, Cứu Chúa 
vẫn gắn bó với thập tự giá trong tình yêu thương 
bất diệt cho mọi người. 
  
Mọi vinh quang đều thuộc về Ngài, lạy Đấng Christ 
phục sinh và gắn bó với thập tự giá, vì tình yêu 
thương bất diệt cho chúng con và thế gian! 
 
 


