
1 Cô-rinh-tô 15:50-57 

Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng 

nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự 

không hay hư nát được. Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh 

em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến 

hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì 

kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và 

chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc 

lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy 

sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự 

không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay 

chết thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: 

Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. 

Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? 

Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 

Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. 

Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, 

nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 

 

1 Corinthians 15:50-57 

I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood 

cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable 

inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery: We will 

not all sleep, but we will all be changed—in a flash, in the 

twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will 

sound, the dead will be raised imperishable, and we will be 

changed. For the perishable must clothe itself with the 

imperishable, and the mortal with immortality. When the 

perishable has been clothed with the imperishable, and the 

mortal with immortality, then the saying that is written will 

come true: 

Death has been swallowed up in victory. 

Where, O death, is your victory? 

Where, O death, is your sting? 

The sting of death is sin, and the power of sin is the law. 

But thanks be to God! He gives us the victory through 

our Lord Jesus Christ. 
 

 

“Một người không ngu dại, khi biết buông đi điều mình không thể 
giữ, để nắm được điều mình không thể mất.”  - Jim Elliot 

 
"He is no fool who gives what he cannot keep to gain  

that which he cannot lose." - Jim Elliot 

 

 
 

 

 



CÂU CHUYỆN “VINH QUANG TỎ BÀY” 
 

Mở Đầu: Khoảng Năm 64 SC, Sứ Đồ Phi-e-rơ 

Prologue: About 64 AD, Peter, an Apostle of Christ 

Phi-e-rơ viết cho các cơ đốc nhân đang bị bắt bớ rải rác khắp các tỉnh 

của đế quốc La Mã. Đây là một lời kêu gọi cho các cơ đốc nhân 

“đứng vững” trong Phúc Âm và vui mừng trong bất cứ sự đau khổ 

nào mà họ đã được kêu gọi để chịu đựng vì đức tin của mình.. 

Màn 1: Năm 64SC – Các Nô Lệ Bị Bách Hại 

Scene 1: 64 AD - Slaves under persecution 

Dưới ánh mắt thận trọng canh chừng của một người lính La Mã, các 

nô lệ cơ đốc giáo được lệnh phải chối bỏ đức tin của họ hoặc phải 

chết, "Các ngươi tin vào một Cứu Chúa giả dối, Các ngươi xứng  

đáng bị trừng phạt, Các ngươi sẽ đi trên con đường dẫn đến sự chết  

và ta sẽ không ngăn cản việc này cho đến khi tất cả các ngươi đều bị 

huỷ diệt." 

Người nô lệ đầu tiên bị bắt phải trả lời đã mạnh dạn tuyên bố đức tin 

của mình: "Tôi tin Chúa Jêsus ... Con của Đức Chúa Trời ... Ngài đã 

chết và sống lại ... và trả giá cho tất cả chúng ta ... Ngài hiện đang 

đứng giữa chúng ta ... với sức mạnh chữa lành và ân sủng để tha 

thứ."  Người này đã bị trừng phạt vì đã từ chối tuân theo người canh 

gác, người nô lệ đó đã bị đánh và kéo đi. Các nô lệ còn lại nhất trí với 

nhau để chống lại những người vô tín, nhưng cuối cùng họ đã bị dẫn 

đi để nhận bản án tử hình 

Màn 2: 1952 – Sự Bách Hại Thời Hiện Đại 

Scene 2: 1952  - Modern Day persecuted Christian 

Nhà truyền giáo Mỹ cho người Ecuador, Jim Elliot, hát về lời kêu gọi 

của mình cho sự phục vụ Chúa Giê xu: "Trong lòng mẹ tôi, Chúa  

đã chọn tôi. Tình yêu của Ngài đã gọi tên tôi." Vợ ông, bà Elisabeth, 

chia tay ông trong chuyến đi của ông. Vào ngày 8 tháng 1 năm 1956, 

các người hiếu chiến bộ lạc giết Elliot và bốn người bạn đồng hành 

của ông. 

Trong hồi ký của mình, anh đã bày tỏ niềm tin của mình rằng sự phục 

vụ Chúa Giê-xu quan trọng hơn mạng sống của mình. Câu nói ý nghĩa 

của Jim Elliot: “Một người không ngu dại, khi biết buông đi điều 

mình không thể giữ, để nắm được điều mình không thể mất.” 

Trong khi cái chết của họ rất bi thảm, tình yêu của Chúa Giê-xu 

Christ được thể hiện qua sự tha thứ của những người vợ đối với 

những người đã giết chồng mình, tình yêu đó đã mở lòng họ và đem 

họ đến với Phúc Âm.  Cuộc sống của Jim không phải là một sự lãng 

phí, trên thực tế, Đức Chúa Trời đã dùng cái chết của anh ta để mang 

 

lại sự sống qua sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người bộ lạc Aucas và 

đem sự khích lệ đến cho hàng ngàn tín hữu trên toàn thế giới. 

Màn 3: 30 SC – Chúa Giê-xu, Đấng Chữa Lành Tật Bệnh 

Scene 3: 30 AD - Jesus, the God of all Grace, Heals the Sick 

Giai-ru, một nhà lãnh đạo Do thái giáo, cầu khẩn Chúa Giê-xu cứu 

mạng sống con gái sắp chết của ông ta. Trên đường đến nhà Giai-ru, 

Chúa thấy một người bại và một người mù, Ngài chữa lành họ một 

cách kỳ diệu. Chúa cũng chữa lành một phụ nữ bị mất huyết trong 

mười hai năm. Với lòng biết ơn, người phụ nữ kể về “Ơn lạ lùng”  

và "Xiềng xích trói buộc tôi đã biến mất, tôi thật sự được tự do." 

 

Đến nhà Giai-ru, người mẹ bồng đứa trẻ đã chết, tuyên bố: "Đã quá 

trễ rồi."  Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã đem sự sống lại cho đứa trẻ và 

tất cả dân làng cùng hát "Đây là Ơn lạ lùng." 

Màn 4: Sự Chữa Lành Thời Hiện Đại 

Scene 4: Modern Day Healing of a Sick Girl 

Tại bệnh viện, một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo và người mẹ đang 

chờ để nghe tin tức từ bác sĩ. Thật kỳ diệu, bác sĩ không thể giải thích 

kết quả bình thường của lần thử nghiệm này. Được hồi phục,  

cô gái hát lên: "Tôi không còn là một nô lệ của sự sợ hãi.  

Tôi là con của Chúa." 

Màn 5: Chúa Giê-xu Bị Đóng Đinh 

Scene 5: Jesus Crucifixion 

Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của 

Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống 

vĩnh cửu. Qua Chúa Giê-xu nhân loại nhận được sự cứu rỗi. Chúa 

Giê-xu đã chịu chết để chúng ta được sự sống vĩnh cửu, được tự do 

khỏi nô lệ tội lỗi, sự sợ hãi, bệnh tật, ngay cả “Sự chết đã bị nuốt mất 

trong sự thắng.”  

Màn 6: Thiên Đàng: Vinh Quang Tỏ Bày (1 Cô 15:50-57) 

Scene 6: Heaven: The Glorious Unfolding (1 Cor 15:50-57) 

Đây là  sự vinh quang tỏ bày 

Các bạn hãy chờ đợi và xem, bạn sẽ ngạc nhiên 

Chúng ta chỉ cần tin rằng câu chuyện này chưa chấm dứt 

Hãy nắm chặt lấy lời hứa của Chúa đã ban cho chúng ta 

Và xem Sự Vinh Quang Tỏ Bày này 

"Chúng ta là công dân trên trời, chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu 

Thế từ đó đến, là Chúa Giê-su Christ. Ngài sẽ biến đổi thân thể hèn 

mọn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang Ngài... Chúng ta 

hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt... kẻ chết 

đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa." 


