
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG ANAHEIM. (5/4/2020) 
(Hướng Dẩn Thảo Luận) 

 
Khi chúng ta bước vào trong tuần lễ thống khổ của Đấng Christ, tâm trí của chúng ta tập trung vào sự chịu khổ của 

Đấng Cứu Thế. Ngài đã nhận lấy sự đổ vở và phản nghịch của chúng ta. Ngài đã nhận lấy vì tội lỗi chúng ta, trong 

tất cả những bại hoại của nó, chất trên Ngài. Qua suốt mùa thử thách này, chúng ta được là người đầu tiên chứng 

kiến tác hại của tội lỗi trên thể xác, tâm linh và cả thế giới của chúng ta. Nhưng tác hại quan trọng nhất của tội lỗi là 

sự chia cắt chúng ta khỏi Đức Chúa Trời tốt lành và thánh khiết. Chỉ qua sự chết và sống lại của Đấng Christ mà vực 

thẳm chia cắt này được cất đi, và mối liên hệ của chúng ta mới được phục hồi. Hơn thế nữa, chúng ta cần không 

quên sự phục hồi mối liên hệ này đã đến với chúng ta bằng một giá rất đắt. Giá mà Đấng Cứu Chuộc đã phải trả là 

chính mạng sống Ngài và mối thông công với Chúa Cha. Trong Thi Thiên 22, chúng ta được bước vào trong tấm 

lòng và tâm trí Đấng Christ trên thập tự giá. Nổi đau đớn của sự chịu khổ. Chiều sâu của sự chia cắt. 

Khi chúng ta thật sự thấu hiểu mức độ khốc liệt của sự chịu khổ của Đấng Christ, chúng ta sẽ bám lấy sự mãnh liệt 

của ân điển Chúa dành cho chúng ta. Đối với các tín hửu, nhận thức này sẽ bật lên lòng biết ơn và chiêm bái dành 

cho Chúa chúng ta. Điều này thúc giục chúng ta hân hoan hoà lòng cùng bà Ma-ry, như đã được nghe trong Mác 14 

và Giăng 12, trên đầu gối mình để tôn cao Chúa chúng ta và sống đời sống làm vui lòng Ngài.   

 

I.   CẦU NGUYỆN KHAI LỄ:   

Cầu xin Chúa ban cho tấm lòng và tâm trí chúng ta có thể nghe và đáp ứng với những lời của Đấng Cứu 

Thế của chúng ta khi Ngài bị treo trên thập tự giá. 

 

II.  KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG :  mỗi thành viên chia sẻ… 

 

Suy nghĩ về một mối quan hệ hay một tình bạn than thiết nhất của Bạn.  Cho biết tâm trạng của Bạn thế nào 

khi bị người đó bỏ rơi, phản bội hay mối quan hệ đó bị tan vở?   

 

III.  NỐI KẾT VỚI ĐẤNG CHRIST:   

A. Đọc Thi Thiên 22:1-11 

 

a.  Nhiều người xem Thi Thiên 22 là “Thi thiên về Thập Tự Giá.”  Bởi những lời đầu tiên của Chúa Jesus  

trên thập tự giá là lời cầu nguyện trong Thi Thiên 22:1, và những lời cuối cùng của Ngài vang lên âm 

hưởng của Thi Thiên 22:31 khi  Ngài thốt lên “mọi việc đã được trọn”. Trong sự soi sáng này, chúng ta 

nhận biết Đấng Christ đã nhắc lại tất cả những đau đớn và những lời hứa trong Thi Thiên này khi Ngài 

đang bị treo trên thập tự giá, cả sự kinh nghiệm và hoàn thành dự ngôn. Hãy cùng nhau dành thời gian này, 

dưới bóng thập tự giá và lắng nghe tấm lòng Chúa Cứu Thế của chúng ta chứa trong những lời sau cùng 

này  

 i.  22:1 bày tỏ sự xa cách mà Đấng Christ kinh nghiệm được từ Đấng Giải Cứu và sự giải cứu của 

Ngài. Chúng ta nghe được nổi đau đớn qua lời Ngài than khóc: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời 

tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi” 
- Xin cho biết Chúa Jesus đã bị Chúa Cha từ bỏ như thế nào? 

- Tại sao Chúa Jesus đã bị Chúa Cha từ bỏ? 

- Tiếng than khóc này giúp chúng biết ơn Chúa càng hơn về sự gia thêm to lớn ân điển Ngài thế      

nào?   

 

ii.  22:2 mô tả tác động sự yên lặng của Chúa Cha trên Chúa Jêsus cả bên trong lẫn bên ngoài. Ban 

ngày, lời than khóc của Ngài đã gặp phải với sự đáp lại yên lặng trong khi tâm thần Ngài phải đối 

diện với sự bất an, khao khát sự yên ắng và tĩnh lặng nội tâm trong bóng đêm 

Chia sẻ một thời điểm trong cuộc đời bạn cảm thấy bị Chúa bỏ rơi hay kinh nghiệm sự yên lặng của Chúa.   

 

 



b.  Chúa Jêsus đã đối phó với sự xa cách và yên lặng như thế nào? Ngài tin cậy và lòng vững tin nơi Thánh Chúa. 

Trong 11 câu đầu này mở ra cho chúng ta thấy thế nào Đấng Christ đã định hình kinh nghiệm của Ngài bởi chứng cứ 

về một Đức Chúa Trời thành tín. Câu 1 & 2 mô tả kinh nghiệm của Ngài  về sự yên lặng  và xa cách. Tuy vậy, Ngài 

vẫn neo kinh nghiệm đó trong bằng chứng về sự giải cứu của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài trong câu 3 – 5. Trong 

câu 6 & 7 là kinh nghiệm của sự sỉ nhục và xấu hổ. Tuy nhiên, trong câu 8 -11 diễn tả suy nghĩ qua kinh nghiệm đó 

bởi nhớ lại những chứng cứ về sự hiện diện và chu cấp của Chúa qua suốt cuộc đời trên đất của Ngài 

- Chia sẻ một hoàn cảnh mà Chúa đã giải cứu bạn 

- Chia sẻ một hoàn cảnh mà Chúa đã chu cấp cho bạn  

- Nắm chặt lấy sự thành tín Chúa đã giúp bạn thế nào qua những thời điểm của sự yên lặng và xa 

cách từ Chúa 

- Sự yên lặng của Chúa đã giúp Bạn tăng trưởng đức tin và làm cho Bạn phụ thuộc vào Chúa càng 

hơn như thế nào? 

 

B.  Đọc Mác 14:1-10, Giăng 12:1-8 

Chúng ta nên tôn kính Cứu Chúa của chúng ta như thế nào? Đơn giản, chúng ta yêu kính Ngài với tất cả 

những gì của chúng ta – cả tấm lòng, linh hồn và tâm trí trong sự thờ phượng. Tuy nhiên, ngay cả trong sự 

thờ phượng của chúng ta, chúng ta luôn nghiêng về chính mình và thường đặt chính chúng ta vào trọng tâm 

của sự đáp ứng. Chúng ta đo lường sự thờ phượng của mình qua bài hát, lời cầu nguyện hay cảm giác của 

chúng ta về sứ điệp. Sự vui lòng và tôn kính của Đấng Christ thường thiếu vắng trong suy nghĩ và tấm lòng 

chúng ta – ngay cả trong sự thờ phượng. Hãy cùng nhau dành thời gian này để cẩn thận đánh giá tấm lòng 

chúng ta trong vấn đề này. 

 

i. Khi suy niệm về Đấng Christ, bạn yêu Ngài về điều gì?  

Bạn bày tỏ tình yêu đó với Ngài như thế nào trong phương cách hiển nhiên, xác thực ?  

 

ii. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy có hai loại đáp ứng. Đối với bà Ma-ry, chúng ta thấy một 

người đã không giử lại gì trong sự tôn kính Chúa thì bà đã hiểu được sự chết hiển nhiên của Ngài. Đối 

nghịch lại, các môn đồ đã hoàn toàn đánh mất tấm lòng của Đấng Christ và sứ mệnh của Ngài – họ đặt 

những sự toan tính của mình lên trên sự thờ phượng Ngài. 

- Cuộc đời bạn sẽ ra sao nếu bạn đã không nắm giử lại trong sự tôn kính Đấng Christ? 

- Những toan tính, dự định nào mà bạn đặt lên trên tấm lòng và sứ mệnh của Ngài? 

- Lý do nào khiến bạn nắm giử lại với Chúa?  

 

iii.  Trong sự đáp ứng với hành động thờ phượng của bà Ma-ry, Chúa Jêsus đã đáp lại bằng câu trả 

lời: “Người đã làm một việc tốt cho ta” 

- Chia sẻ một việc tốt mà bạn có thể làm ngay hôm nay để tỏ lòng tôn kính Đấng Christ?       

 

III.  KẾT NỐI TRONG SỰ CHĂM SÓC:   

Chúng ta có thể cầu nguyện như thế nào cho sự nối kết của bạn với Đấng Christ và sự thờ phượng Chúa  

của bạn trong tuần lễ này? 

Những vấn đề gì của bạn cần sự cầu thay trong thời điểm này? Chúng tôi có thể quan tâm, chăm sóc bạn 

như thế nào?  

Dành thời gian cầu nguyện cho những vấn đề sau:   

- Tôn thờ  / Yêu kính dành cho Đấng Christ             

- Tuần Lể Thánh/ Thương Khó  / Phục Sinh          

- Những bạn bè và người than chưa tin Chúa 

- Những nhu cầu chăm sóc / chia sẻ 

- Những ảnh hưởng của dịch bệnh & đau ốm 

- Mục vụ Bảo trì 

  

  Thời gian kết nối cho lần sau là:  _________________ 

 

 


