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““
1188  
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđếếnn  ggầầnn,,  pphháánn  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  nnhhưư  vvầầyy::  HHếếtt  ccảả  qquuyyềềnn  pphhéépp  ởở  

ttrrêênn  ttrrờờii  vvàà  ddưướớii  đđấấtt  đđãã  ggiiaaoo  cchhoo  TTaa..  
1199

  VVậậyy,,  hhããyy  đđii  ddạạyy  ddỗỗ  mmuuôônn  ddâânn,,  hhããyy  nnhhâânn  

ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhaa,,  ĐĐứứcc  CCoonn,,  vvàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  llààmm  pphhéépp  bbááppttêêmm  cchhoo  hhọọ,,  
2200

  vvàà  

ddạạyy  hhọọ  ggiiữữ  hhếếtt  ccảả  mmọọii  đđiiềềuu  mmàà  TTaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..  VVàà  nnầầyy,,  TTaa  tthhưườờnngg  ởở  

ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  lluuôônn  cchhoo  đđếếnn  ttậậnn  tthhếế..”” (Ma. 28:18-20)  

 

 

 

 

 1. Môn Đồ Hóa Để CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  Kết Cho Thẩm Quyền Hoàn Vũ (C. 18) 

  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđếếnn  ggầầnn,,  pphháánn  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  nnhhưư  vvầầyy::  HHếếtt  ccảả  qquuyyềềnn  pphhéépp  ởở  

ttrrêênn  ttrrờờii  vvàà  ddưướớii  đđấấtt  đđãã  ggiiaaoo  cchhoo  TTaa..”” (Ma. 28:18) 

 

  (1) “quyền phép”: Gr.         [exousia]  “thẩm quyền”, “quyền hạn” 

  (2) “trên trời và dưới đất”: Gr.                [ouranos kai ge]  “địa cầu 

và toàn cõi không gian” 

  (3) “giao”: Gr.     μι [didomi]  “ủy thác” 

 

  ““VVìì  ccóó  mmộộtt  CCoonn  TTrrẻẻ  ssaannhh  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  ttứứcc  llàà  mmộộtt  CCoonn  TTrraaii  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  

ttaa;;  qquuyyềềnn  ccaaii  ttrrịị  ssẽẽ  nnấấyy  ttrrêênn  vvaaii  NNggààii..  NNggààii  ssẽẽ  đđưượợcc  xxưưnngg  llàà  ĐĐấấnngg  LLạạ  LLùùnngg,,  llàà  

ĐĐấấnngg  MMưưuu  LLuuậậnn,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  QQuuyyềềnn  NNăănngg,,  llàà  CChhaa  ĐĐờờii  ĐĐờờii,,  llàà  CChhúúaa  

BBììnnhh  AAnn..”” (Ês. 9:6; #VNTT. 9:5) 

       

 2. Môn Đồ Hóa Để CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  Kết Ước Cho Sứ Mệnh Toàn Cầu (C. 19) 

  ““VVậậyy,,  hhããyy  đđii  ddạạyy  ddỗỗ  mmuuôônn  ddâânn,,  hhããyy  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhaa,,  ĐĐứứcc  CCoonn,,  vvàà  ĐĐứứcc  

TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  llààmm  pphhéépp  bbááppttêêmm  cchhoo  hhọọ..”” (Ma. 28:19) 

 

  (1) “dạy dỗ muôn dân”: Gr. μ        [matheteuo]  “môn đồ hóa” 

  (2) “phép báptêm”: Gr.         [baptizo]  “làm báptêm” (Sv. Côl. 2:12) 

   

  ““QQuuyyềềnn  ccaaii  ttrrịị  vvàà  ssựự  bbììnnhh  aann  ccủủaa  NNggààii  ccứứ  tthhêêmm  mmããii  kkhhôônngg  tthhôôii,,  ởở  ttrrêênn  nnggôôii  

ĐĐaavvíítt  vvàà  ttrrêênn  NNưướớcc  NNggààii,,  đđặặnngg  llààmm  cchhoo  nnưướớcc  bbềềnn  vvữữnngg..”” (Ês. 9:7a; #VNTT 
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9:6a) 

  

  33..  MMôônn  ĐĐồồ  HHóóaa  ĐĐểể  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  KKếếtt  ƯƯớớcc  CChhoo  CChhứứcc  PPhhậậnn  VVĩĩnnhh  CCữữuu  (C. 20) 

  ““VVàà  ddạạyy  hhọọ  ggiiữữ  hhếếtt  ccảả  mmọọii  đđiiềềuu  mmàà  TTaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..  VVàà  nnầầyy,,  TTaa  

tthhưườờnngg  ởở  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  lluuôônn  cchhoo  đđếếnn  ttậậnn  tthhếế..”” (Ma. 28:20) 

 

  (1) “dạy họ giữ”: Gr.  ι      [didasko]  “giáo huấn”, “giáo hóa” 

  (2)  “giữ hết cả mọi điều”: Gr.       [tereo]  “giữ lấy và làm theo” 

  (3) “thường ở cùng”: Gr.   μ  [eimi]  “thường trú” 

 

  ““VVàà  llậậpp  llêênn  ttrroonngg  ssựự  cchháánnhh  ttrrựựcc  ccôônngg  bbììnnhh,,  ttừừ  nnaayy  cchhoo  đđếếnn  đđờờii  đđờờii..  TThhậậtt,,  

llòònngg  ssốốtt  ssắắnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  VVạạnn  QQuuâânn  ssẽẽ  llààmm  nnêênn  ssựự  ấấyy!!”” (Ês. 9:7b; 

#VNTT 9:6b) 

  

 

 

 

 1. Hãy tự tra xét về mức độ kết ước của mình cho Chúa  trên phương diện thi 

hành đại mạng lệnh xem đã được xứng hiệp chưa? 

  ““
1199

  VVậậyy,,  hhããyy  đđii  ddạạyy  ddỗỗ  mmuuôônn  ddâânn,,  hhããyy  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhaa,,  ĐĐứứcc  CCoonn,,  vvàà  

ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  llààmm  pphhéépp  bbááppttêêmm  cchhoo  hhọọ,,  
2200

  vvàà  ddạạyy  hhọọ  ggiiữữ  hhếếtt  ccảả  mmọọii  

đđiiềềuu  mmàà  TTaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..”” (Ma. 28:19-20a) 

 

 2. Hãy tự tra xét mình về dấu hiệu thi hành đại mạng lệnh của Chúa xem đã đầy 

đủ và thỏa đáng chưa?  

  ““
4455

  AAii  llàà  đđầầyy  ttớớ  ttrruunngg  ttíínn  vvàà  kkhhôônn  nnggooaann,,  mmàà  nnggưườờii  cchhủủ  đđặặtt  ccaaii  ttrrịị  đđầầyy  ttớớ  

mmììnnhh,,  đđặặnngg  cchhoo  đđồồ  ăănn  đđúúnngg  ggiiờờ??  
4466

  PPhhưướớcc  cchhoo  đđầầyy  ttớớ  đđóó,,  kkhhii  cchhủủ  đđếếnn  tthhấấyy  

llààmm  nnhhưư  vvậậyy!!”” (Ma. 24:45-46) 

 

 


