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““
3344

CChhớớ  ttưưởởnngg  rrằằnngg  ttaa  đđếếnn  đđểể  đđeemm  ssựự  bbììnnhh  aann  cchhoo  tthhếế  ggiiaann;;  TTaa  đđếếnn,,  kkhhôônngg  pphhảảii  

đđeemm  ssựự  bbììnnhh  aann,,  mmàà  llàà  đđeemm  ggưươơmm  ggiiááoo..  
3355

TTaa  đđếếnn  đđểể  pphhâânn  rrẽẽ  ccoonn  ttrraaii  vvớớii  cchhaa,,  ccoonn  

ggááii  vvớớii  mmẹẹ,,  ddââuu  vvớớii  bbàà  ggiiaa;;  
3366

vvàà  nnggưườờii  ttaa  ssẽẽ  ccóó  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh,,  llàà  nnggưườờii  nnhhàà  mmììnnhh..  
3377

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;;  
3388

aaii  kkhhôônngg  vváácc  ccââyy  tthhậậpp  ttựự  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa,,  tthhìì  

ccũũnngg  cchhẳẳnngg  đđáánngg  cchhoo  TTaa..  
3399

AAii  ggììnn  ggiiữữ  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh,,  tthhìì  ssẽẽ  mmấấtt;;  ccòònn  aaii  vvìì  ccớớ  TTaa  mmấấtt  

ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh,,  tthhìì  ssẽẽ  ttììmm  llạạii  đđưượợcc”” (Ma. 10:34-39)  

 

 

 

 

 1. Sống thờ phượng bằng đời sống hy sinh là phải chịu đựng nghịch chướng 

trong khi theo Chúa (Sv. C. 34-36) 

  (1) “bình an”: Gr.        [eirene]  “không đối chọi” 

   Dầu rằng sứ mệnh chung cuộc của Đấng Cứu Thế là thiết lập sự bình 

an của Ngài trên khắp thế gian… 

   ““SSáánngg  ddaannhh  CChhúúaa  ttrrêênn  ccáácc  ttừừnngg  ttrrờờii  rrấấtt  ccaaoo,,__BBììnnhh  aann  ddưướớii  đđấấtt,,  âânn  

ttrrạạcchh  cchhoo  llooààii  nnggưườờii!!”” (Lu. 2:14; Sv. Ês. 2:4; 11:6-9) 

  (2) “gươm giáo”: Gr.         [machaira]  “sự đối chọi” 

Nhưng trước mắt phải chịu xung đột trong các mối quan hệ đời này để 

thiết lập quan hệ tối cao với Ngài… 

““HHããyy  llấấyy  llưưỡỡii  ccààyy  rrèènn  ggưươơmm,,  llấấyy  lliiềềmm  rrèènn  ggiiááoo..  KKẻẻ  yyếếuu  kkhháá  nnóóii  rrằằnngg::  

TTaa  llàà  mmạạnnhh!!”” (Giôên 3:10; Sv. 9-13) 

  (3) “phân rẽ”: Gr.        [dichazo]  “chia ra thành nhiều phần khác 

nhau” 

 Để có thể hiệp một với Chúa các Cơ Đốc Nhân phải tách ly để tận hiến 

cho Ngài… 

““
1155

CChhớớ  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann,,  ccũũnngg  đđừừnngg  yyêêuu  ccáácc  vvậậtt  ởở  tthhếế  ggiiaann  nnữữaa;;  nnếếuu  aaii  yyêêuu  

tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  ssựự  kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa  cchhẳẳnngg  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy..  
1166

VVìì  

mmọọii  ssựự  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưư  ssựự  mmêê  tthhaamm  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt,,  mmêê  tthhaamm  ccủủaa  mmắắtt,,  

vvàà  ssựự  kkiiêêuu  nnggạạoo  ccủủaa  đđờờii,,  đđềềuu  cchhẳẳnngg  ttừừ  CChhaa  mmàà  đđếếnn,,  nnhhưưnngg  ttừừ  tthhếế  ggiiaann  

mmàà  rraa..  
1177

VVảả  tthhếế  ggiiaann  vvớớii  ssựự  tthhaamm  ddụụcc  nnóó  đđềềuu  qquuaa  đđii,,  ssoonngg  aaii  llààmm  tthheeoo  ýý  

mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  ccòònn  llạạii  đđờờii  đđờờii”” (1Gi. 2:15-17) 
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 2. Sống thờ phượng bằng đời sống hy sinh là phải hy sinh bản thân trong khi 

theo Chúa (Sv. C. 37-39) 

  (1) “không đáng”: Gr. Gr.       [axios]  “không xứng hiệp” 

   Chưa dứt bỏ các nguyên tắc của đời này thì chưa gần Chúa được… 

   ““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) 

  (2) “vác cây thập tự”: Gr.         [stauros]  “biểu tượng của sự trả giá” 

   Chưa có đời sống tận hiến cho Chúa thì chưa thực sự theo Chúa… 

   ““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhuuyyêênn  

aannhh  eemm  ddâânngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  ssựự  tthhờờ  pphhưượợnngg  pphhảảii  llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm”” (Rô. 12:1) 

  (3) “sự sống”: Gr.      [psuche]  “linh hồn” 

   Có những phương diện của sự sống đời này cần phải được hy sinh để 

dấn thân cho sự sống đời đời… 

   ““
3344
ĐĐooạạnn,,  NNggààii  kkêêuu  ddâânn  cchhúúnngg  vvàà  mmôônn  đđồồ,,  mmàà  pphháánn  rrằằnngg::  NNếếuu  aaii  mmuuốốnn  

tthheeoo  TTaa,,  pphhảảii  lliiềềuu  mmììnnhh,,  vváácc  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa..  
3355

VVìì  aaii  mmuuốốnn  

ccứứuu  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  tthhìì  ssẽẽ  mmấấtt;;  ccòònn  aaii  vvìì  ccớớ  TTaa  vvàà  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  mmàà  mmấấtt  

ssựự  ssốốnngg,,  tthhìì  ssẽẽ  ccứứuu..  
3366

NNggưườờii  nnààoo  nnếếuu  đđưượợcc  ccảả  tthhiiêênn  hhạạ  mmàà  mmấấtt  lliinnhh  hhồồnn  

mmììnnhh,,  tthhìì  ccóó  íícchh  ggìì??  
3377

HHaayy  llàà  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  llấấyy  cchhii  mmàà  đđổổii  lliinnhh  hhồồnn  mmììnnhh  

ưư??  
3388

VVìì  ggiiữữaa  ddòònngg  ddõõii  ggiiaann  ddââmm  ttộộii  llỗỗii  nnầầyy,,  hhễễ  aaii  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTaa  vvàà  đđạạoo  

TTaa,,  tthhìì  CCoonn  NNggưườờii  ssẽẽ  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  kkẻẻ  ấấyy,,  kkhhii  nnggựự  ttrroonngg  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  

CChhaa  NNggààii  mmàà  đđếếnn  vvớớii  ccáácc  tthhiiêênn  ssứứ  tthháánnhh”” (Mác 8:34-38) 

 

 

  

 

 1. Phải xử lý cách hợp Kinh Thánh các mối quan hệ bất lợi cho sự sống đời đời 

của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ! 

““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. Phải hy sinh cách hợp Kinh Thánh cho sự sống đời đời của Đức Chúa Trời 

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ! 

““AAii  ggììnn  ggiiữữ  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh,,  tthhìì  ssẽẽ  mmấấtt;;  ccòònn  aaii  vvìì  ccớớ  TTaa  mmấấtt  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh,,  tthhìì  ssẽẽ  

ttììmm  llạạii  đđưượợcc”” (Ma. 10:39) 

 


