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“Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng:Cha ơi! Nếu chén này không thể lìa 

khỏi Con đựợc mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên”  

(Ma-thi-ơ 26:42). 

 
 

Mỗi khi nói tới Thập Tự Giá Chúa, lòng tôi đau đớn vô cùng. Khi tôi chia sẻ bài 

này, từng dòng tư tưởng tôi chan hòa với nước mắt. Tôi biết, Chúa nhìn thấy tôi 

khóc! Tôi biết diễn tả thế nào cho hết nỗi đau của Chúa trên Thập Tự đây! Tình yêu 

của Đức Chúa Cha và sự hy sinh của Đức Chúa Con quá vĩ đại đối với chúng ta. 

“Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi, mà Ngài nhận biết nó? Con người là 

gì, mà Ngài đoái đến? Loài người giống như hơi thở. Đời người như bóng bay 

qua” (TT 144:3-4). 

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng 

ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô ma 5:8). 

 

Tội lỗi con người đầy dẩy trên đất đến nỗi David kêu lên cùng Chúa  

“Kẻ thù nghịch (hình bóng ma quỉ) đã đuổi theo linh hồn tôi. Giày đạp mạng 

sống tôi đưới đất; Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ 

lâu rồi. Vì vậy mà thần linh tôi nao sờn. Tấm lòng sầu não trong mình tôi. Hỡi 

Đức Giê-hô-va, xin giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch. Tôi chạy nương náu mình 

nơi Ngài” (TT 143:3, 4, 9). 

Chúa nghe thấu tiếng kêu rêu, nỗi đau đớn của con người bị ma quỉ hành hại, hà 

hiếp, bắt làm điều gian ác và thờ lạy chúng nó. Chúa là Đức chúa Trời Cứu Chuộc. 

Con người dù tội đỏ như hồng điều, Ngài cũng phiếu trắng như tuyết bởi sự chuộc 

tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, “là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm 

của lể chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình 

như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia” (Rô-ma 3:25).  

 



Để thi hành kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Cha. Cứu Chúa Jêsus Christ, là Con 

của Đức Chúa Trời hằng sống phải đến thế gian.   

“Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dổ trong các nhà hội, giảng tin lành 

của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân” (Ma-thi-ơ 

4:23).  

 

Danh tiếng Ngài đồn ra. Những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng hay mắc bịnh nọ tật kia 

đều được chữa lành, kể cả việc Ngài kêu kẻ chết sống lại  

Giờ Chúa đã đến, Đức Chúa Jêsus ở cùng các môn đồ nơi vườn Ghết-sê-ma-nê. 

Mọi người đều ngũ say, Chúa sầu não lắm! “Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt 

xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi 

con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Ma-thi-ơ 26:39). Chúa 

nhìn các môn đồ không tỉnh thức được, tâm thần thì muốn mà xác thịt thì yếu đuối. 

“Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! Nếu chén này không lìa 

khỏi Con được mà Con phải uống, thì xin ý Cha được nên” (Ma-thi-ơ 

26:42).         

 “Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha, là 

danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Con 

chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều 

ác. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 

17:11,15, 17). 

 

Chén tội lỗi gớm ghiếc như đống phân, nên đã hai lần Chúa cầu nguyện cùng Cha 

xin nó được lìa ra. Nhưng bởi tình yêu thương chúng ta mà Chúa phó sự sống mình.  

Sau khi cầu nguyện xong, Chúa bị bắt giải lên trưởng lảo Cai-phe rồi đến trường án 

Phi-lát. Nơi đây Chúa bị sĩ nhục và tra tấn. “Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, 

lại có kẻ vả Ngài” (Ma-thi-ơ 26:67).  “Họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự rồi, thì bắt 

thăm mà chia nhau áo xống của Ngài” (Ma-thi-ơ 27:15). “Đức Chúa Jêsus vác thập 

tự giá mình, đi ngoài thành đến đồi Sọ, gọi là Gô-gô-tha” (Giăng 19:17).  

 

Từ giữa trưa khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. “Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên 

rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? (Ma-thi-ơ 27:46). Ngài khát. Họ 

cho Chúa nếm giấm.  

“Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn” (Mathi-ơ 

27:50).  

“Cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rung động, đá 

lớn bể ra” (Ma-thi-ơ 27:51).   



“Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị 

thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Ngài 

chúng ta được lành bịnh” (Ê-sai 53:5).  

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng 

vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người” 

(Hê-bơ-rơ 8:27-28a). 

 “Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang 

ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rô-ma 8:34). 

 

Qua những lời chia sẻ trên, quý vị nào được Chúa cảm động tin Đức Chúa Jêsus 

Christ thì cầu nguyện như sau; 

“Lạy Chúa, con tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời hằng 

sống, Đấng chịu tội, chết thay cho con, để con được tha thứ và nhận lấy 

sự sống đời đời. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu thế 

Jêsus Amen.” 
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Mời xem Video :  
CHÚA LÀ TẤT CẢ TRONG CON Sáng tác: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Hagim & Hồng Yến PPS: Hương Hoài Điệp 

https://www.youtube.com/watch?v=CONLukV7Mf0

