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““
2266

NNếếuu  ccóó  aaii  đđếếnn  tthheeoo  TTaa  mmàà  kkhhôônngg  gghhéétt  cchhaa  mmẹẹ,,  vvợợ  ccoonn,,  aannhh  eemm,,  cchhịị  eemm  mmììnnhh,,  vvàà  

cchhíínnhh  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  nnữữaa,,  tthhìì  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  mmôônn  đđồồ  TTaa..  
2277

CCòònn  aaii  kkhhôônngg  vváácc  tthhậậpp  

ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  mmôônn  đđồồ  TTaa..”” (Lu. 14:26-27)  

 

 

 

 

 1. Chức phận thánh đồ đòi hỏi Cơ Đốc Nhân phải thi hành chức phận môn đồ 

của Đức Chúa Jêsus mà điều trước tiên là phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho 

cuộc sống của mình (C. 26) 

  ““NNếếuu  ccóó  aaii  đđếếnn  tthheeoo  TTaa  mmàà  kkhhôônngg  gghhéétt  cchhaa  mmẹẹ,,  vvợợ  ccoonn,,  aannhh  eemm,,  cchhịị  eemm  mmììnnhh,,  

vvàà  cchhíínnhh  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  nnữữaa,,  tthhìì  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  mmôônn  đđồồ  TTaa..”” (Lu. 14:26) 

 

  (1) “w theo”: Gr.         [erchomai]  “đến để hội hiệp với nhau” 

  (2) “ghét”: Gr.       [miseo]  “không lấy làm ưu tiên hàng đầu nữa” 

   ““NNhhưư  vvậậyy,,  nnếếuu  aaii  ttrroonngg  ccáácc  nnggưươơii  kkhhôônngg  bbỏỏ  mmọọii  ssựự  mmììnnhh  ccóó,,  tthhìì  kkhhôônngg  

đđưượợcc  llààmm  mmôônn  đđồồ  TTaa..”” (Lu. 14:33) 

  (3) “môn đồ”: Gr.         [mathetes]  “người học để làm theo thầy 

mình”. 

   Bốn đặc điểm của môn đồ của Đức Chúa Jêsus Christ: 

   a. Chúa phải là ưu tiên hàng đầu (Sv. Ma. 10:32-39; Mác 8:34-38; 

Lu. 14:26-27, 33; Gi. 21:15-19);  

    b. Nhất thiết phải tuân theo sự dạy dỗ của Chúa (Sv. Gi. 8:31-32); 

    c. Có kết quả thuộc linh phong phú (Sv. Gi. 15:5-8); 

    d. Biết yêu thương nhau (Sv. Gi. 13:34-35). 

 

  ““TTôôii  ccũũnngg  ccooii  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  ssựự  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ,,  vvìì  ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  llàà  qquuíí  hhơơnn  hhếếtt,,  NNggààii  llàà  CChhúúaa  ttôôii,,  vvàà  ttôôii  vvìì  NNggààii  mmàà  lliiềềuu  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  llợợii  

đđóó..  TThhậậtt,,  ttôôii  xxeemm  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  nnhhưư  rrơơmm  rráácc,,  hhầầuu  cchhoo  đđưượợcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” 

(Phlp. 3:8)  
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 2. Thứ đến chức phận môn đồ đòi hỏi Cơ Đốc Nhân phải toàn tâm chấp nhận 

phận sự môn đồ của mình (C. 27) 

  ““CCòònn  aaii  kkhhôônngg  vváácc  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  mmôônn  

đđồồ  TTaa..”” (Lu. 14:27) 

 

  (1)  “vác”: Gr.         [bastazo]  “giữ và mang theo bên mình” 

  (2) “thập tự giá”: Gr.         [stauros]  “chỉ về phận sự môn đồ” 

  (3) “không được làm”: Gr.                              [ou dunamai 

mou einai mathetes]  “không đủ sức làm” 

 

  ““
2211

KKhhii  hhaaii  ssứứ  đđồồ  đđãã  rraaoo  ttrruuyyềềnn  TTiinn  LLàànnhh  ttrroonngg  tthhàànnhh  đđóó,,  vvàà  llààmm  cchhoo  kkhháá  

nnhhiiềềuu  nnggưườờii  ttrrởở  nnêênn  mmôônn  đđồồ,,  tthhìì  ttrrởở  vvềề  tthhàànnhh  LLííttttrrơơ,,  tthhàànnhh  YYccôônnii,,  vvàà  tthhàànnhh  

AAnnttiiốốtt,,  
2222

ggiiụụcc  ccáácc  mmôônn  đđồồ  vvữữnngg  llòònngg,,  kkhhuuyyêênn  pphhảảii  bbềềnn  đđỗỗ  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn,,  vvàà  

bbảảoo  ttrrưướớcc  rrằằnngg  pphhảảii  ttrrảảii  qquuaa  nnhhiiềềuu  nnỗỗii  kkhhóó  kkhhăănn  mmớớii  vvààoo  đđưượợcc  NNưướớcc  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Công. 14:21-22; Sv. 2Ti. 1:11-12; 1Cô. 9:24-27) 

 

  

 

 

 1. Chúa có phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của mình hay chưa?  

 

  ““NNếếuu  ccóó  aaii  đđếếnn  tthheeoo  TTaa  mmàà  kkhhôônngg  gghhéétt  cchhaa  mmẹẹ,,  vvợợ  ccoonn,,  aannhh  eemm,,  cchhịị  eemm  mmììnnhh,,  

vvàà  cchhíínnhh  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  nnữữaa,,  tthhìì  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  mmôônn  đđồồ  TTaa..”” (Lu. 14:26) 

 

 2. Đã có một sự nhận thức và một quyết tâm thi hành chức phận môn đồ của 

mình hay chưa? 

 

  ““CCòònn  aaii  kkhhôônngg  vváácc  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  mmôônn  

đđồồ  TTaa..”” (Lu. 14:27) 

 


