
 

    
 

Kinh Thánh: 1Phi. 2:21-25 

 
““AAnnhh  eemm  đđưượợcc  kkêêuu  ggọọii  đđếếnn  ssựự  đđóó,,  vvìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  

  ccũũnngg  đđãã  cchhịịuu  kkhhổổ  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  llạạii  cchhoo  aannhh  eemm  mmộộtt  

ggưươơnngg,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  nnooii  ddấấuu  cchhâânn  NNggààii”” (1Phi. 2:21) 
 

 

“Dấu chân” là một điều không được quen thuộc cho lắm đối 
với đời sống ở thành phố, nhất là một thành phố lớn như nơi 
chúng ta đang sống! Muốn hiểu được tầm quan trọng của “dấu 
chân”, người ta phải đi trên chân của mình trong một cuộc 
thám hiểm mà lòng họ khát khao; trên một miền đất xa lạ hoàn 
toàn không có một phương tiện đáng tin cậy nào khác ngoài 
dấu chân để lại trên đất của người dẫn đường; trong những tình 
huống mà những sự nguy hiểm luôn rình rập, chỉ cần một sơ 
xuất nhỏ cũng có thể dẫn đến nguy hiểm chết người… 

Khi nào phải lái xe theo một người dẫn đường để đến một địa 
điểm nào đó ở một khu phố lạ với những con đường phức tạp, 
rất đông người qua lại; bỗng nhiên bị kẹt lại ở phía sau, không 
còn nhìn thấy biển số xe của người dẫn đường được nữa; rơi 
vào tình trạng hoang mang không biết nên đi theo con đường 
nào… Khi ấy sẽ hiểu được ý nghĩa của “dấu chân”! 

Trên bước đường theo Chúa, “dấu chân Ngài” là một điều cực 
kỳ quan trọng: 

““AAnnhh  eemm  đđưượợcc  kkêêuu  ggọọii  đđếếnn  ssựự  đđóó,,  vvìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccũũnngg  đđãã  cchhịịuu  

kkhhổổ  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  llạạii  cchhoo  aannhh  eemm  mmộộtt  ggưươơnngg,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  

eemm  nnooii  ddấấuu  cchhâânn  NNggààii”” (C. 21). 

CCÓÓ  MMỘỘTT  CCOONN  ĐĐƯƯỜỜNNGG  PPHHẢẢII  ĐĐII    

““AAnnhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  kkêêuu  ggọọii  đđếếnn  ssựự  đđóó……””, đây là lời Sứ Đồ 
Phierơ viết ra theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh.  Trong 
mạch văn của sự dạy dỗ này, có ít nhất hai điều đã được đề cập 
trong phần trước: (1) Trách nhiệm bản thân, và (2) Phận sự xã 
hôi.  

Đời sống mới trong Đức Chúa Jêsus của một người thật sự tin 
nhận Ngài là một cuộc đổi đời vì một người như thế vốn đã 
được tái sanh ““cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  ggiiốốnngg  hhaayy  hhưư  nnáátt,,  nnhhưưnngg  bbởởii  

ggiiốốnngg  cchhẳẳnngg  hhưư  nnáátt,,  llàà  bbờờii  LLờờii  hhằằnngg  ssốốnngg  vvàà  bbềềnn  vvữữnngg  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Phi. 1:23). “Đời mới” của Cơ Đốc Nhân 
không thể được duy trì mà thiếu linh lương là Lời Kinh Thánh: 

““
11
VVậậyy  aannhh  eemm  đđãã  ttừừ  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  đđộộcc  áácc,,  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  ggiiảảoo,,  

mmọọii  tthhứứ  ggiiảả  ttrráá,,  llòònngg  gghheenn  gghhéétt  vvàà  ssựự  nnóóii  hhàànnhh,,  
22
tthhìì  hhããyy  hhaamm  

tthhíícchh  ssữữaa  tthhiiêênngg  lliiêênngg  ccủủaa  ĐĐạạoo,,  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  mmớớii  đđẻẻ  vvậậyy,,  hhầầuu  

cchhoo  aannhh  eemm  nnhhờờ  đđóó  llớớnn  llêênn  mmàà  đđưượợcc  rrỗỗii  lliinnhh  hhồồnn”” (1Phi. 2:1-
2). 

Đời sống mới trong Đức Chúa Jêsus của một người thật sự tin 
nhận Ngài là một đời sống đầy bông trái thuộc linh, tỏa ra 
những hương vị ngọt ngào phản ánh các mỹ đức của Đấng Tối 
Cao đã cứu chuộc, yêu thương, và dắt dẫn họ từ trong nếp nghĩ 
cho đến lời nói, việc làm: 

““AAnnhh  eemm  llàà  ddòònngg  ggiiốốnngg  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn,,  llàà  cchhứứcc  tthhầầyy  ttếế  llễễ  nnhhàà  

vvuuaa,,  llàà  ddâânn  tthháánnhh,,  llàà  ddâânn  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhầầuu  cchhoo  

aannhh  eemm  rraaoo  ggiiảảnngg  nnhhâânn  đđứứcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm  rraa  kkhhỏỏii  

nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  nnơơii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  ccủủaa  NNggààii”” (1Phi. 2:9). 

Trách nhiệm cá nhân và phận sự xã hội của Cơ Đốc Nhân 
quyện vào nhau, thể hiện ra  trong đời sống của họ thành một 
thể thống nhất. Sự vị kỷ trong đời sống Cơ Đốc Nhân phải 
được khống chế, để rồi sự vị tha được thể hiện ra theo đủ các 
chiều kích phải có của nó: 

““
1111

HHỡỡii  aannhh  eemm  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  aannhh  eemm  nnhhưư  nnggưườờii  ởở  ttrrọọ,,  kkẻẻ  đđii  

đđưườờnngg,,  ttôôii  kkhhuuyyêênn  pphhảảii  kkiiêênngg  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  xxáácc  tthhịịtt  ưưaa  tthhíícchh,,  llàà  

đđiiềềuu  cchhốốnngg  ttrrảả  vvớớii  lliinnhh  hhồồnn..  
1122

PPhhảảii  ăănn  ởở  nnggaayy  llàànnhh  ggiiữữaa  DDâânn  

NNggooạạii,,  hhầầuu  cchhoo  hhọọ,,  llàà  kkẻẻ  vvẫẫnn  ggiièèmm  cchhêê  aannhh  eemm  nnhhưư  nnggưườờii  ggiiaann  

áácc,,  đđãã  tthhấấyy  vviiệệcc  llàànnhh  aannhh  eemm,,  tthhìì  đđếếnn  nnggààyy  CChhúúaa  tthhăămm  vviiếếnngg,,  

hhọọ  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Phi. 2:11-12). 

Đời sống Cơ Đốc là đời sống vâng phục. Chẳng phải chỉ có 
vâng phục Đức Chúa Trời, Cơ Đốc Nhân còn phải vâng phục 
trật tự xã hội mà Đức Chúa Trời đã thiết lập:  

““
1133

VVìì  CCớớ  CChhúúaa,,  hhããyy  pphhụụcc  tthheeoo  mmọọii  pphhéépp  ttắắcc  llooààii  nnggưườờii  llậậpp  llêênn,,  

hhooặặcc  vvuuaa,,  nnhhưư  đđấấnngg  rrấấtt  ccaaoo,,  
1144

hhooặặcc  ccáácc  qquuaann,,  nnhhưư  nnggưườờii  vvuuaa  

ssaaii  rraa  đđểể  pphhạạtt  kkẻẻ  llààmm  ddữữ  vvàà  kkhheenn  nnggưườờii  llààmm  llàànnhh……  
1177

HHããyy  kkíínnhh  

mmọọii  nnggưườờii;;  yyêêuu  aannhh  eemm;;  kkíínnhh  ssợợ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  ttôônn  ttrrọọnngg  

vvuuaa”” (1Phi. 2:13-14, 17). 

Đức vâng phục của Cơ Đốc Nhân được phản ánh ngay cả 
trong quan hệ sản xuất của xã hội: 

““
1188

HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  ttôôii  ttớớ,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  rrấấtt  kkíínnhh  ssợợ  mmàà  pphhụụcc  tthheeoo  cchhủủ  

mmììnnhh,,  cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  pphhụụcc  nnggưườờii  cchhủủ  hhiiềềnn  llàànnhh  mmàà  tthhôôii,,  llạạii  pphhảảii  

pphhụụcc  nnggưườờii  cchhủủ  kkhhóó  ttáánnhh  nnữữaa..  
1199

VVìì  nnhhâânn  ccớớ  llưươơnngg  ttââmm  đđốốii  vvớớii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  cchhịịuu  kkhhốốnn  nnạạnn  ttrroonngg  kkhhii  bbịị  ooaann  ứứcc,,  ấấyy  llàà  

mmộộtt  ơơnn  pphhưướớcc..  
2200

VVảả,,  mmììnnhh  llààmm  đđiiềềuu  áácc,,  bbịị  đđáánnhh  mmàà  hhaayy  nnhhịịnn  

cchhịịuu,,  tthhìì  ccóó  đđáánngg  kkhhooee  ggìì??  NNhhưưnngg  nnếếuu  aannhh  eemm  llààmm  llàànnhh  mmàà  

nnhhịịnn  cchhịịuu  ssựự  kkhhốốnn  kkhhóó,,  ấấyy  llàà  mmộộtt  ơơnn  pphhưướớcc  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Phi. 2:18-20). 

CCÓÓ  MMỘỘTT  CCOONN  ĐĐƯƯỜỜNNGG  CCHHÚÚAA  ĐĐÃÃ  ĐĐII  

Nếu Đức Chúa Jêsus chỉ là một vị thầy lỗi lạc cũng như bao vĩ 
nhân khác trong thế gian này; nếu Ngài cũng chỉ có thể đưa ra 
những lời kêu gọi suông chứ không có gì khác hơn thì chúng 
ta, những người tin theo Ngài, cũng sẽ chẳng được gì hơn là 
những lời giáo huấn cao thượng bất khả thi. Điều khác biệt 
giữa Cơ Đốc Giáo với các tôn giáo khác là quyền năng Thiên 
Thượng. Sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus không phải chỉ là 
những lời lý thuyết suông, chính Ngài đã nêu gương cho 
những người tin Ngài thực hành theo:  

““ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccũũnngg  đđãã  cchhịịuu  kkhhổổ  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  llạạii  cchhoo  aannhh  eemm  

mmộộtt  ggưươơnngg,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  nnooii  ddấấuu  cchhâânn  NNggààii……”” (1Phi. 
2:21). 

“Gương” (Gk. Hupogrammos) được đề cập ở đây là một từ 
liệu Hylạp nói về một khuôn mẫu cho người khác dựa vào đó 
để làm theo giống như một người tập viết đồ theo nét chữ của 
thầy mình viết ra . Những gì Đức Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta 
làm, Ngài đều đã làm mẫu cho chúng ta: 

““
2222

NNggààii  cchhưưaa  hhềề  pphhạạmm  ttộộii,,  ttrroonngg  mmiiệệnngg  NNggààii  kkhhôônngg  tthhấấyy  ccóó  

cchhúútt  cchhii  ddốốii  ttrráá;;  
2233

NNggààii  bbịị  rrủủaa  mmàà  cchhẳẳnngg  rrủủaa  llạạii,,  cchhịịuu  nnạạnn  mmàà  

kkhhôônngg  hhềề  nnggăămm  ddọọaa,,  nnhhưưnngg  ccứứ  pphhóó  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐấấnngg  xxửử  đđooáánn  

ccôônngg  bbììnnhh”” (1Phi. 21-23). 

Sống đời sống Cơ Đốc là sống trong quyền năng của Đức 
Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus. Để sống được đời sống Cơ 
Đốc, người ta phải tiếp nhận sự sống Cơ Đốc trước: 

““NNggààii  ggáánnhh  ttộộii  llỗỗii  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  tthhâânn  tthhểể  NNggààii  ttrrêênn  ccââyy  ggỗỗ,,  

hhầầuu  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llàà  kkẻẻ  đđãã  cchhếếtt  vvềề  ttộộii  llỗỗii,,  đđưượợcc  ssốốnngg  cchhoo  ssựự  

ccôônngg  bbììnnhh;;  llạạii  nnhhâânn  nnhhữữnngg  llằằnn  đđòònn  ccủủaa  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  đđưượợcc  

llàànnhh  bbịịnnhh”” (1Phi. 2:24). 

Đức Chúa Jêsus không  những chỉ ra cho chúng ta chân lý mà 
chính Ngài là chân lý và là con đường đem chúng ta đến chân 
lý: 

““VVậậyy,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  TTaa  llàà  đđưườờnngg  đđii,,  llẽẽ  tthhậậtt,,  vvàà  ssựự  

ssốốnngg;;  cchhẳẳnngg  bbởởii  TTaa  tthhìì  kkhhôônngg  aaii  đđưượợcc  đđếếnn  ccùùnngg  CChhaa”” (Gi. 
14:6). 

Đức Chúa Jêsus không phải chỉ dạy suông cho chúng ta những 
điều cao thượng mà Ngài ban cho chúng ta linh năng để sống 
sự sống Thiên Thượng ngay trong đời thường: 



 

““HHễễ  aaii  đđãã  nnhhậậnn  NNggààii,,  tthhìì  NNggààii  bbaann  cchhoo  qquuyyềềnn  pphhéépp  ttrrởở  nnêênn  

ccoonn  ccááii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  bbaann  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ttiinn  ddaannhh  NNggààii”” 
(Gi. 1:12). 

CCÓÓ  MMỘỘTT  CCOONN  ĐĐƯƯỜỜNNGG  ĐĐẸẸPP  ÝÝ  CCHHÚÚAA  

Con đường Đức Chúa Jêsus đã đi là con đường sống đẹp ý 
Cha Ngài. Đức Chúa Jêsus sống để làm đẹp ý Đức Chúa Cha 
và rồi lưu lại cho chúng ta một mẫu mực, đồng thời cũng ban 
luôn cho chúng ta năng lực, để chúng ta noi theo. Mẫu mực ấy 
là mẫu mực về đức tin. Dấu chân của Đức Chúa Jêsus là dấu 
chân về đức tin. Dấu chân Ngài không phải chỉ toàn bằng 
những bước đi hanh thông giữa tiếng tung hô ngưỡng mộ. Dấu 
chân Đức Chúa Jêsus đã từng đi lắm khi phải chịu cả sự hằn 
học của đám đông cuồng nộ! Dấu chân Đức Chúa Jêsus đã 
từng đi gồm luôn cả những bước đi khó nhọc dưới sự hại hành 
của kẻ thù Ngài và sức nặng của thập tự giá Ngài trên đồi 
Gôgôtha, và đó là những bước chân rướm máu đức tin! Dầu 
vậy, ““AAnnhh  eemm  đđưượợcc  kkêêuu  ggọọii  đđếếnn  ssựự  đđóó,,  vvìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccũũnngg  đđãã  

cchhịịuu  kkhhổổ  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  llạạii  cchhoo  aannhh  eemm  mmộộtt  ggưươơnngg,,  hhầầuu  cchhoo  

aannhh  eemm  nnooii  ddấấuu  cchhâânn  NNggààii””. “Sự đó” là gì? Ấy chính là đức tin 
vâng phục. Con đường đẹp ý Chúa là con đường vâng phục 
trong đức tin. 

Chúng ta đã được kêu gọi tin cậy gì ở Đức Chúa Trời? Sự kêu 
gọi của Đức Chúa Trời có quyền năng ra sao trong việc thay 
đổi lối sống của chúng ta? Điều gì khiến chúng ta vững tin 
rằng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cũng đồng thời ban quyền 
năng cho đời sống chúng ta được thay đổi? 

Điều được biểu lộ trước hết trong dấu chân Đức Chúa Jêsus là 
đức tin của Ngài về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Hãy xem lại 
lời dạy trong 1Phi. 2:13-17. Đây là những lời dạy dỗ các tín 
hữu về cách ăn ở đối với chính quyền. Đừng quên rằng những 
lời này không phải viết cho những tín hữu đang được sống 
dưới sự cai trị anh minh của các bậc minh quân. Những lời này 
viết để hướng dẫn cho các tín hữu đang chịu sự kềm kẹp trong 
nanh vuốt của hoàng đế Nero. Trong lịch sứ nhân loại, khó có 
thể tìm ra được một người nào khác có cách đối đãi tàn tệ với 
Cơ Đốc Nhân hơn người này! Có tài liệu cho biết rằng Nero có 
sở thích lái chiến xa chạy quanh thành Rôma vào ban đêm. Để 
có ánh sáng cho trò chơi của mình, Nero ra lệnh cho thủ hạ tìm 
bắt những người tin theo Đức Chúa Jêsus, buộc họ vào những 
cây cột dọc hai bên đường, tẩm dầu trên người họ rồi đốt lên 
làm đèn đường soi sáng cho Nero tiêu khiển mỗi đêm! Dầu 
vậy, ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với các con cái của Ngài vẫn 
cứ là ““VVìì  CCớớ  CChhúúaa,,  hhããyy  pphhụụcc  tthheeoo  mmọọii  pphhéépp  ttắắcc  llooààii  nnggưườờii  llậậpp  

llêênn……””. 

Trong 1Phi. 2:13, 15, 16, 17; mỗi câu đều có ít nhất một tổ hợp 
từ độc đáo để nêu cho biết lý do vì sao phải làm theo các sự 
dạy dỗ ấy: : ““VVìì  ccớớ  CChhúúaa”” (C. 13), ““  ĐĐểể  nnggăănn  mmiiệệnngg  nnhhữữnngg  kkẻẻ  

nngguu  mmuuộộii,,  ddạạii  ddộộtt”” (C. 15), ““ẤẤyy  llàà  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii”” (C. 15), ““LLàà  ttôôii  mmọọii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (C. 16), ““KKíínnhh  ssợợ  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (C. 17). Lẽ thật căn bản của tất cả những điều 
này là gì? Đó chính là sự dạy dỗ về  sự tể trị tối cao của Đức 
Chúa Trời. Dầu gian ác đến độ cùng cực như hoàng đế Nero, 
điều ấy vẫn ở dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời: 

““MMọọii  nnggưườờii  pphhảảii  vvâânngg  ppụụcc  ccáácc  ĐĐấấnngg  ccầầmm  qquuyyềềnn  ởở  ttrrêênn  mmììnnhh;;  

vvìì  cchhẳẳnngg  ccóó  qquuyyềềnn  nnààoo  mmàà  kkhhôônngg  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ccáácc  

qquuyyềềnn  đđềềuu  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhỉỉ  đđịịnnhh”” (Rô. 13:1). 

Đức Chúa Trời còn đòi hỏi chúng ta đức tin về sự công nghĩa 
của Ngài: 

““HHỡỡii  kkẻẻ  llààmm  ttôôii  ttớớ,,  hhããyy  llấấyy  llòònngg  rrấấtt  kkíínnhh  ssợợ  mmàà  pphhụụcc  tthheeoo  cchhủủ  

mmììnnhh,,  cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  pphhụụcc  nnggưườờii  cchhủủ  hhiiềềnn  llàànnhh  mmàà  tthhôôii,,  llạạii  pphhảảii  

pphhụụcc  nnggưườờii  cchhủủ  kkhhóó  ttáánnhh  nnữữaa”” (1Phi. 2:18). 

Không thể tưởng tượng được còn có hoàn cảnh nào khó khăn 
hơn thế! “Khó tánh” (Gk. skolios) được nói đến ở đây là một 
từ liệu Hylạp có nghĩa là “quái ác”, “quá quắc”, “khắc 
nghiệt”,… Nói chung là tất cả những gì “ác ôn’ nhất mà người 
ta có thể nghĩ ra được đều là “skolios”! Điều Đức Thánh Linh 
muốn dạy dỗ chúng ta qua ngòi viết của Sứ Đồ Phierơ ở đây là 
cho dầu trong một hoàn cảnh mà sự bất công là điều mặc nhiên 
và thường xuyên thì hoàn cảnh ấy vẫn thuộc trong sự tể trị của 
Đức Chúa Trời. Đừng hiểu lầm rằng Kinh Thánh ủng hộ cho 
chế độ nô lệ. Mặc dầu sứ điệp Kinh Thánh là sứ điệp giải 
phóng cho thoát khỏi sự cầm buộc của mọi loại chủ nô gian ác, 
Lời Kinh Thánh muốn người ta có đức tin nơi một Đức Chúa 
Trời chẳng những của sự tể trị mà còn là của sự công nghĩa. Lẽ 
thật căn bản ở đây là chính Đức Chúa Trời sẽ thi hành sự công 
nghĩa của Ngài, còn phận sự của những người theo Ngài là 
phải có một đức tin vâng phục – tất nhiên là trong giới hạn 
không khiến cho vi phạm các sự dạy dỗ của Ngài vì ““TThhàà  pphhảảii  

vvâânngg  llờờii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccòònn  hhơơnn  llàà  vvâânngg  llờờii  nnggưườờii  ttaa”” (Công. 
5:29). Đức tin nơi sự công nghĩa của Đức Chúa Trời giúp 
người tín hữu sống vâng phục. Đời sống vâng phục của người 
tín hữu vừa là bằng chứng của quyền năng Đức Chúa Trời, 
vừa là yếu tố để quyền năng của Ngài hiển thị và đắc thắng. Sứ 
Đồ Phaolô làm chứng về điều ấy như sau: 

““TTôôii  llààmm  đđưượợcc  mmọọii  ssựự  nnhhờờ  ĐĐấấnngg  bbaann  tthhêêmm  ssứứcc  cchhoo  ttôôii”” (Phil. 

4:13). 

““TTôôii  vvìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  đđàànnhh  cchhịịuu  ttrroonngg  ssựự  yyếếuu  đđuuốốii,,  nnhhuuốốcc  

nnhhơơ,,  ttúúnngg  nnggặặtt,,  bbắắtt  bbớớ,,  kkhhốốnn  kkhhóó;;  vvìì  kkhhii  ttôôii  yyếếuu  đđuuốốii,,  ấấyy  llàà  llúúcc  

ttôôii  mmạạnnhh  mmẽẽ”” (2Cô. 12:10). 

Noi theo dấu chân Đức Chúa Jêsus là noi theo đức tin của 
Ngài, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus là đức tin cứu chuộc: 

““VVìì  aannhh  eemm  vvốốnn  ggiiốốnngg  nnhhưư  ccoonn  cchhiiêênn  llạạcc,,  mmàà  bbââyy  ggiiờờ  đđãã  ttrrởở  vvềề  

ccùùnngg  ĐĐấấnngg  CChhăănn  CChhiiêênn  vvàà  GGiiáámm  MMụụcc  ccủủaa  lliinnhh  hhồồnn  mmììnnhh”” 
(1Phi. 2:25). 

Đức Chúa Jêsus không phải chỉ dạy suông cho chúng ta những 
điều cao thượng mà Ngài ban cho chúng ta linh năng để sống 
sự sống Thiên Thượng ngay trong đời thường. Trước khi đòi 
hỏi chúng ta thực hiện các tiêu chuẩn Thiên Đàng Ngài chuộc 
chúng ta ra khỏi Địa Ngục, ấn chứng cho chúng ta bằng chính 
Thánh Linh của Ngài, ban quyền năng cho chúng ta noi theo 
dấu chân của Ngài cho đến cuối cùng: 

““
1133
ẤẤyy  llạạii  ccũũnngg  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  ssaauu  kkhhii  nngghhee  ĐĐạạoo  cchhâânn  

tthhậậtt,,  llàà  ĐĐạạoo  TTiinn  LLàànnhh  vvềề  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  aannhh  eemm,,  ấấyy  llàà  ttrroonngg  NNggààii  

mmàà  aannhh  eemm  đđãã  ttiinn  vvàà  đđưượợcc  ấấnn  cchhứứnngg  bbằằnngg  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  llàà  

ĐĐấấnngg  CChhúúaa  đđãã  hhứứaa,,  
1144
ĐĐấấnngg  ấấyy  llààmm  ccủủaa  ccầầmm  vvềề  ccơơ  nngghhiiệệpp  

cchhúúnngg  ttaa,,  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  cchhuuộộcc  llấấyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmàà  NNggààii  đđãã  đđưượợcc  đđểể  

nnggợợii  kkhheenn  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii”” (Êph. 4:13-14). 

Những ai thành tâm và trung tín trong việc theo Chúa đều phải 
nhận lấy sự đòi hỏi “Noi Theo Dấu Chân Đức Chúa Jêsus”. 
Dấu chân của Đức Chúa Jêsus là dấu chân của đức tin nơi 
quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, đức tin nơi sự công 
nghĩa tuyệt đối của Đức Chúa Trời, và đức tin nơi quyền năng 
cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời. 

Dầu rằng khi noi theo dấu chân Đức Chúa Jêsus, người tín hữu 
có lúc phải đi những bước lao đao trải qua những chặng đường 
gian truân, nhưng Ngài đã ban cho họ Đức Thánh Linh để khỏi 
lạc mất dấu chân Ngài. Chính Đức Chúa Jêsus, bởi Thánh 
Linh của Ngài, sẽ dắt dẫn các con cái vâng phục của Ngài đến 
bến bờ vinh hiển! 

 


