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““VVậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  vvữữnngg  llòònngg  đđếếnn  ggầầnn  nnggôôii  ơơnn  pphhưướớcc,,  hhầầuu  cchhoo  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt  

vvàà  ttììmm  đđưượợcc  ơơnn  đđểể  ggiiúúpp  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  tthhìì  ggiiờờ  ccóó  ccầầnn  ddùùnngg..”” (Hê. 4:16; Sv. 4:14-16)  

 

 

 

 

 1. Quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời được thể hiện qua lòng nương cậy Đức 

Chúa Jêsus cách hoàn toàn của chúng ta (C. 16a). 

  ““VVậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  vvữữnngg  llòònngg  đđếếnn  ggầầnn  nnggôôii  ơơnn  pphhưướớcc……”” (Hê. 4:16a) 

 

  (1) “vậy”: Gr.     [oun]  “thế thì” 

   a. Chính Đức Chúa Trời là Thầy Tế Lễ của chúng ta! 

     ““ẤẤyy  vvậậyy,,  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  TThhưượợnngg  PPhhẩẩmm  LLớớnn  đđãã  ttrrảảii  

qquuaa  ccáácc  ttừừnngg  ttrrờờii,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

tthhìì  hhããyy  bbềềnn  ggiiữữ  đđạạoo  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  nnhhậậnn  ttiinn..”” (Hê. 4:14) 

   b. Là Đấng thấu cảm chúng ta trong mọi sự! 

    ““VVìì  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  ccóó  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  TThhưượợnngg  PPhhẩẩmm  cchhẳẳnngg  ccóó  tthhểể  

ccảảmm  tthhưươơnngg  ssựự  yyếếuu  đđuuốốii  cchhúúnngg  ttaa,,  bbèènn  ccóó  mmộộtt  tthhầầyy  ttếế  llễễ  bbịị  tthhửử  

tthháácchh  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  ccũũnngg  nnhhưư  cchhúúnngg  ttaa,,  ssoonngg  cchhẳẳnngg  pphhạạmm  ttộộii..””  

((HHêê..  44::1155)) 

  (2) “vững lòng”: Gr.          [parrhesia]  “không có bất cứ sự lo ngại 

nào” 

  (3) “ngôi ơn phước”: Gr.                 [thronos ho charis]  “ngôi của 

sự ân huệ” 

 

  ““
1199

  HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  nnhhờờ  hhuuyyếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđưượợcc  ddạạnn  ddĩĩ  vvààoo  nnơơii  

rrấấtt  tthháánnhh,,  
2200

  bbởởii  đđưườờnngg  mmớớii  vvàà  ssốốnngg  mmàà  NNggààii  đđãã  mmởở  nnggaanngg  qquuaa  ccááii  mmàànn,,  

nngghhĩĩaa  llàà  nnggaanngg  qquuaa  xxáácc  NNggààii,,  
2211

  llạạii  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  mmộộtt  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  LLớớnn  đđãã  llậậpp  

llêênn  ccaaii  ttrrịị  nnhhàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  
2222

  nnêênn  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  llấấyy  llòònngg  tthhậậtt  tthhàà  vvớớii  đđứứcc  

ttiinn  đđầầyy  ddẫẫyy  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llòònngg  đđưượợcc  ttưướớii  ssạạcchh  kkhhỏỏii  llưươơnngg  ttââmm  xxấấuu,,  tthhâânn  tthhểể  rrửửaa  

bbằằnngg  nnưướớcc  ttrroonngg,,  mmàà  đđếếnn  ggầầnn  CChhúúaa..”” (Hê. 10:19-22) 
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 2. Quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự thấu cảm và ân 

huệ của Đức Chúa Jêsus đối với chúng ta (C. 16b) 

  ““HHầầuu  cchhoo  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt  vvàà  ttììmm  đđưượợcc  ơơnn  đđểể  ggiiúúpp  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  tthhìì  ggiiờờ  ccóó  

ccầầnn  ddùùnngg..”” (Hê. 4:16b) 

 

  (1) “thương xót”: Gr.       [eleos]  “sự thấu cảm” 

  (2)  “ơn”: Gr.       [charis]  “ân huệ” 

  (3) “giúp”:         [boetheia]  “đem ra khỏi mối nguy nào đó” 

  (4)  “thì giờ có cần dùng”: Gr.              [eis eukairos]  “khi cần được 

cứu giúp” 

 

  ““
2233

  HHããyy  ccầầmm  ggiiữữ  ssựự  llààmm  cchhứứnngg  vvềề  đđiiềềuu  ttrrôônngg  ccậậyy  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  cchhuuyyểểnn  llaayy,,  

vvìì  ĐĐấấnngg  đđãã  hhứứaa  ccùùnngg  cchhúúnngg  ttaa  llàà  tthhàànnhh  ttíínn..  
2244

  AAii  nnấấyy  hhããyy  ccooii  ssóócc  nnhhaauu  đđểể  

kkhhuuyyêênn  ggiiụụcc  vvềề  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  vvàà  vviiệệcc  ttốốtt  llàànnhh;;  
2255

  cchhớớ  bbỏỏ  ssựự  nnhhóómm  llạạii  nnhhưư  

mmấấyy  kkẻẻ  qquueenn  llààmm,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  nnhhaauu,,  vvàà  hhễễ  aannhh  eemm  tthhấấyy  nnggààyy  ấấyy  

hhầầuu  ggầầnn  cchhừừnngg  nnààoo,,  tthhìì  ccàànngg  pphhảảii  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  cchhừừnngg  nnấấyy..”” (Hê. 10:23-25) 

 

   

 

 

 1. Hãy tra xét vai trò Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Jêsus Christ trên đời sống của 

chúng ta!  

 

  ““VVậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  vvữữnngg  llòònngg  đđếếnn  ggầầnn  nnggôôii  ơơnn  pphhưướớcc……”” (Hê. 4:16a) 

 

 2. Hãy tra xét sự nương cậy của chúng ta đối với Đức Chúa Jêsus Christ trên 

phương diện Thầy Tế Lễ! 

 

  ““HHầầuu  cchhoo  đđưượợcc  tthhưươơnngg  xxóótt  vvàà  ttììmm  đđưượợcc  ơơnn  đđểể  ggiiúúpp  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  tthhìì  ggiiờờ  ccóó  

ccầầnn  ddùùnngg..”” (Hê. 4:16b) 

 

 


