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““HHããyy  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii,,  ccũũnngg  nnhhưư  cchhíínnhh  mmììnnhh  ttôôii  bbắắtt  cchhưướớcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvậậyy..”” (1Cô. 

11:1)  

 

 

 

 

 1. Bắt chước là nguyên tắc (C. 1a) 

  ““HHããyy  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii”” (1Cô. 11a) 

 

  (1) “bắt chước”: Gr.         [mimetes]  “người bắt chước”  

  (2) “Người bắt chước” phải làm gì? 

   ““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhớớ  bbắắtt  cchhưướớcc  đđiiềềuu  ddữữ,,  nnhhưưnngg  bbắắtt  cchhưướớcc  đđiiềềuu  

llàànnhh”” (3Gi. 1:11) 

   Gr.          [mimeomai]  “làm theo” 

  (3) Ai phải bắt chước? 

   ““NNếếuu  ccáácc  nnggưươơii  hhằằnngg  ởở  ttrroonngg  đđạạoo  TTaa,,  tthhìì  tthhậậtt  llàà  mmôônn  đđồồ  TTaa”” (Gi. 8:31) 

   Gr.         [mathetes]  “môn đồ” 

 

  ““HHããyy  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii..”” (1Cô. 4:16) 

  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii,,  llạạii  xxeemm  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ăănn  ởở  tthheeoo  mmẫẫuu  mmựựcc  mmàà  

aannhh  eemm  tthhấấyy  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttôôii..”” (Phlp. 3:17) 

  ““AAnnhh  eemm  ccũũnngg  đđãã  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii  vvàà  bbắắtt  cchhưướớcc  CChhúúaa,,  llấấyy  ssựự  vvuuii  vvẻẻ  ccủủaa  ĐĐứứcc  

TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  ttiiếếpp  nnhhậậnn  đđạạoo  ggiiữữaa  llúúcc  nnhhiiềềuu  ssựự  kkhhốốnn  kkhhóó”” (1Tê. 1:6) 

     

 2. Đức Chúa Jêsus Christ là mẫu mực để bắt chước (C. 1b) 

  ““CCũũnngg  nnhhưư  cchhíínnhh  mmììnnhh  ttôôii  bbắắtt  cchhưướớcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvậậyy”” (1Cô. 11b) 

 

  (1) “cũng như tôi”: Gr.            [kathos kago]  “cùng một mức độ 

như tôi” 

  (2) PhaoLô bắt chước Chúa “hết mình” 

   ““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  
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mmọọii  đđiiềềuu  llợợii  đđóó..  TThhậậtt,,  ttôôii  xxeemm  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  nnhhưư  rrơơmm  rráácc,,  hhầầuu  cchhoo  

đđưượợcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Phlp. 3:8) 

   ““TTôôii  ssốốnngg,,  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  ttôôii  ssốốnngg  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssốốnngg  ttrroonngg  

ttôôii”” (Gal. 2:20) 

   ““DDầầuu  ttôôii  ssốốnngg  hhaayy  cchhếếtt,,  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssẽẽ  đđưượợcc  ccảả  ssáánngg  ttrroonngg  mmììnnhh  ttôôii”” 

(Phlp. 1:20) 

   

  ““VVậậyy  aannhh  eemm  hhããyy  ttrrởở  nnêênn  kkẻẻ  bbắắtt  cchhưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  ccoonn  ccááii  rrấấtt  yyêêuu  

ddấấuu  ccủủaa  NNggààii”” (Êph. 5:1) 

  ““ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  

mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo..”” (Rô. 12:2) 

  ““AAii  nnóóii  mmììnnhh  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  tthhìì  ccũũnngg  pphhảảii  llààmm  tthheeoo  nnhhưư  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  llààmm..”” 

(1Gi. 2:6) 

 

  

 

 

 1. Phải luôn luôn tự tra xét xem mình có bắt chước Chúa và các mẫu mực trong 

Chúa hay không. 

 

  ““HHããyy  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii”” (1Cô. 11a) 

 

 2. Phải luôn luôn tra xét tính mẫu mực của mình đối với người khác. 

 

  ““CCũũnngg  nnhhưư  cchhíínnhh  mmììnnhh  ttôôii  bbắắtt  cchhưướớcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvậậyy”” (1Cô. 11b) 

 

  

 

 

 

 


