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Việc theo Chúa có bản chất là một cuộc hy sinh  

để tận hiến trọn đời sống mình cho Chúa… 

 

Kinh Thánh: 

  

““
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; Sv. 25-27) 

 

Vì vậy, sự cao nhất trong đời sống người theo Chúa  

là chức phận được giao chứ không phải là các lợi ích ích kỷ của bản thân… 

 

Câu Gốc: 

  

““NNhhưưnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  kkểể  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  llààmm  qquuíí,,  mmiiễễnn  cchhạạyy  cchhoo  xxoonngg  vviiệệcc  đđuuaa  ttôôii    

vvàà  cchhứứcc  vvụụ  ttôôii  đđãã  llããnnhh  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  đđểể  mmàà  llààmm  cchhứứnngg    

vvềề  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..””  

(Công. 20:24)  

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““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..”” (Php. 

3:8) 

 

1. Theo Chúa Cần Phải Hy Sinh Về Các Mối Quan Hệ Tự Nhiên (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) “đến”: Gr. ρτομαι [erchomai]  “gia nhập” với hai mục đích chính: 

    Có một mối quan hệ hoặc vị trí; 

    Có một sự ảnh hưởng hoặc được ảnh hưởng.     

  (2) “ghét”: Gr. μισέω [miseo]  “không ưa chuộng” (Sv. Ma. 10:37; Rô. 

9:11-13)    

  (3) “môn đồ”: Gr. μαθητής [mathetes]  “người học và làm theo thầy mình” 
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““AAii  yyêêuu  cchhaa  mmẹẹ  hhơơnn  TTaa  tthhìì  kkhhôônngg  đđáánngg  cchhoo  TTaa;;  aaii  yyêêuu  ccoonn  ttrraaii  hhaayy  llàà  ccoonn  ggááii  

hhơơnn  TTaa  tthhìì  ccũũnngg  kkhhôônngg  đđáánngg  cchhoo  TTaa..”” (Ma. 10:37) 

 

2. Theo Chúa Cần Phải Hy Sinh Về Lợi Ích, Sở Thích Bản Thân (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 thập tự giá mình”: Gr. βαστάζω ὁ στασρός [bastazo ho stauros]  

“nói về giá phải trả cho chức phận môn đồ” 

  (2) “không được làm”: Gr. οὐ δύναμαι [ou dunamai]  “không có khả năng 

làm” 

   

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbèènn  pphháánn  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  rrằằnngg::  NNếếuu  aaii  mmuuốốnn  tthheeoo  TTaa,,  tthhìì  pphhảảii  

lliiềềuu  mmììnnhh,,  vváácc  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa..”” (Ma. 16:24) 

Ghi Chú:  

“liều mình”: Gr. ἀπαρνέομαι [aparneomai]  “từ bỏ, hy sinh”; có hai hàm 

ý… 

 Không còn chịu ràng buộc chặt chẽ với ai khác; 

 Không còn đặt nặng lợi ích, sở thích của riêng mình. 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““NNếếuu  aaii  đđưượợcc  ccảả  tthhiiêênn  hhạạ,,  mmàà  cchhíínnhh  mmììnnhh  pphhảảii  mmấấtt  hhooặặcc  hhưư  đđii,,  tthhìì  ccóó  íícchh  ggìì??”” 

(Lu. 9:25) 

  

 1. Phải Chắc Được Rằng Mối Quan Hệ Với Chúa Là Tối Thượng Trong Đời 

Sống 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) 

 

 2. Phải Chắc Được Rằng Không Còn Bị Lâm Lụy Với Lợi Ích, Sở Thích Ích 

Kỷ 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) 

  

  ““NNhhưưnngg  ttôôii  cchhẳẳnngg  kkểể  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  llààmm  qquuíí,,  mmiiễễnn  cchhạạyy  cchhoo  xxoonngg  vviiệệcc  đđuuaa  ttôôii  vvàà  

cchhứứcc  vvụụ  ttôôii  đđãã  llããnnhh  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  đđểể  mmàà  llààmm  cchhứứnngg  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  ơơnn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Công. 20:24) 

 


