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“26Nếu có ai đến theo Ta  

mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình,  

và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta. 
27Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta,  

cũng không được làm môn đồ Ta.” 
 

(Lu. 14:26-27) 
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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) 

“Nếu có ai đến theo Ta  
mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình,  

và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta.” 
  

(Lu. 14:26) 
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  (2) “ghét”: Gr. μιζέω [miseo]  “không lấy làm ưu tiên hàng đầu  

    nữa” 

    “Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không  

    được làm môn đồ Ta.” (Lu. 14:33) 

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

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

    thầy mình”.   
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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). 
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“Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ,  
vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết,  

Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó.  
Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ.” 

  

(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) 

“Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta,  
cũng không được làm môn đồ Ta.”  

 

(Lu. 14:27) 
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  (2)  “thập tự giá”: Gr. ζηασρός [stauros]  “chỉ về phận sự môn đồ”  

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

  (3) “không được làm”: Gr. οὐ δύναμαι μοῦ εἶναι μαθηηής [ou    

    dunamai mou einai mathetes]  “không đủ sức làm”   
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“21Khi hai sứ đồ đã rao truyền Tin Lành trong thành đó,  
và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ,  

thì trở về thành Líttrơ, thành Ycôni, và thành Antiốt,  
22giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin,  

và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn  
mới vào được Nước Đức Chúa Trời.” 

  

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



1. Chúa đã là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của mình 

hay chưa? 

“Nếu có ai đến theo Ta  
mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình,  

và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta.”  
 

(Lu. 14:26) 
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2. Đã có một sự nhận thức và một quyết tâm thi hành 

chức phận môn đồ của mình hay chưa? 

“Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta,  
cũng không được làm môn đồ Ta.”  

(Lu. 14:27) 
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“26Nếu có ai đến theo Ta  

mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình,  

và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta.  
27Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta,  

cũng không được làm môn đồ Ta.” 
  

(Lu. 14:26-27) 


