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  ““HHããyy  vvìì  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,    

bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn,,    

vvàà  vvìì  đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn””  

(1Ti. 6:12)  

 

 

11..  BBẢẢNN  CCHHẤẤTT  CCỦỦAA  ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  LLÀÀ  GGÌÌ??  
 

Đời sống Cơ Đốc có bản chất là sự sống đời đời, đó là sự sống mới mà Cơ Đốc Nhân bắt đầu có 

được khi tiếp nhận sự cứu rỗi: 

 

““AAii  ttiinn  CCoonn  tthhìì  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii……”” (Gi. 3:36a) 

 

Đời sống Cơ Đốc là sự sống đời đời thể hiện ra qua đời sống cá nhân có được bởi sự ban cho của 

Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Jêsus Christ nhờ mối tương giao cá nhân của Cơ Đốc Nhân với 

chính Ngài… 

 

(1) Tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và Chúa của 

mình đều có được sự sống đời đời: 

““AAii  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CCoonn  tthhìì  ccóó  ssựự  ssốốnngg;;  aaii  kkhhôônngg  ccóó  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  

ssốốnngg”” (1Gi. 5:12) 

(2) Sự sống đời đời là sự sống thuộc linh được thể hiện qua mối tương giao giữa Cơ Đốc 

Nhân và Đức Chúa Trời: 

““VVảả,,  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  llàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  CChhaa,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccóó  mmộộtt  vvàà  tthhậậtt,,  ccùùnngg  JJêêssuuss  

CChhrriisstt,,  llàà  ĐĐấấnngg  CChhaa  đđãã  ssaaii  đđếếnn”” (Gi. 17:3) 

(3) Cơ Đốc Nhân sẽ còn được có cùng một sự sống thuộc thể giống với sự sống thuộc thể 

phục sinh mà Đức Chúa Jêsus có: 

““NNggààii  ssẽẽ  bbiiếếnn  hhóóaa  tthhâânn  tthhểể  hhèènn  mmạạtt  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa  rraa  ggiiốốnngg  nnhhưư  tthhâânn  tthhểể  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii,,    

yy  tthheeoo  qquuyyềềnn  pphhéépp  NNggààii  ccóó  đđểể  pphhụụcc  mmuuôônn  vvậậtt”” (Php. 3:21) 

 

 

22..  LLÀÀMM  TTHHẾẾ  NNÀÀOO  CCÓÓ  TTHHỂỂ  CCẢẢMM  NNHHẬẬNN  ĐĐƯƯỢỢCC  SSỰỰ  SSỐỐNNGG  ĐĐỜỜII  ĐĐỜỜII??  
 

Sự sống đời đời là bằng chứng của sự cứu rỗi trên đời sống của một cá nhân: 

 

““AAii  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CCoonn  tthhìì  ccóó  ssựự  ssốốnngg;;  aaii  kkhhôônngg  ccóó  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  ssốốnngg”” (1Gi. 

5:12) 

 

Đối với mỗi Cơ Đốc Nhân, sự sống đời đời có thể được cảm nhận qua nhiều phương diện của đời 

sống họ… 

 

(1)  ua mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời bằng việc vâng theo các sự d   dỗ của 

Ngài: 

““AAii  ccóó  ccáácc  đđiiềềuu  rrăănn  ccủủaa  TTaa  vvàà  ggiiữữ  llấấyy,,  ấấyy  llàà  kkẻẻ  yyêêuu  mmếếnn  TTaa……”” (Gi. 14:21a) 

 (2)  ua sự hiểu biết không ng ng về Đức Chúa Trời và các lẽ thật thuộc linh: 
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““VVảả,,  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  llàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  CChhaa,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccóó  mmộộtt  vvàà  tthhậậtt,,  ccùùnngg  JJêêssuuss  

CChhrriisstt,,  llàà  ĐĐấấnngg  CChhaa  đđãã  ssaaii  đđếếnn”” (Gi. 17:3) 

 (3)  ua sự bảo đảm về sự tha thứ Thiên Thượng bằng các lời hứa của Đức Chúa Trời: 

““……NNếếuu  cchhúúnngg  ttaa  xxưưnngg  ttộộii  mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llàà  tthhàànnhh  ttíínn  ccôônngg  bbììnnhh  đđểể  tthhaa  ttộộii  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  

llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssạạcchh  mmọọii  đđiiềềuu  ggiiaann  áácc”” (1Gi. 1:9) 

(4)  ua sự chăm sóc đa d ng của Đức Thánh Linh, kết quả bằng bông trái Thánh Linh của 

chúng ta: 

““NNhhưưnngg  ttrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ssựự  vvuuii  mmừừnngg,,  bbììnnhh  aann,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  

nnhhâânn  ttừừ,,  hhiiềềnn  llàànnhh,,  ttrruunngg  ttíínn,,  mmềềmm  mmạạii,,  ttiiếếtt  đđộộ”” (Gal. 5:22-23) 

(5) Qua tình  êu thương đối với tha nhân, kể cả đối cả đối với những người chúng ta không 

thích: 

““KKẻẻ  nnààoo  yyêêuu,,  tthhìì  ssaannhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Gi. 4:7b) 

 (6) Qua sự đ i mới trong tâm chí, thể hiện bằng sự bất bình đối với tội lỗi và buồn bực đối với 

vi ph m của mình: 

““
2222

AAnnhh  eemm  pphhảảii  bbỏỏ  ccáácchh  ăănn  nnếếtt  ởở  nnggààyy  ttrrưướớcc,,  tthhooáátt  llốốtt  nnggưườờii  ccũũ  llàà  nnggưườờii  bbịị  hhưư  hhỏỏnngg  bbởởii  ttưư  

ddụụcc  ddỗỗ  ddàànnhh,,  
2233

mmàà  pphhảảii  llààmm  nnêênn  mmớớii  ttrroonngg  ttââmm  cchhíí  mmììnnhh,,  
2244

vvàà  mmặặcc  llấấyy  nnggưườờii  mmớớii,,  ttứứcc  llàà  

nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ddựựnngg  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttrroonngg  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  vvàà  tthháánnhh  ssạạcchh  ccủủaa  

llẽẽ  tthhậậtt”” (Êph. 4:22-24) 

 (7) Qua phước h nh và sự thỏa lòng của việc vâng lời Đức Chúa Trời: 

““
11
PPhhưướớcc  cchhoo  nnggưườờii  nnààoo  cchhẳẳnngg  tthheeoo  mmưưuu  kkếế  ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ,,__CChhẳẳnngg  đđứứnngg  ttrroonngg  đđưườờnngg  ttộộii  

nnhhâânn,,__KKhhôônngg  nnggồồii  cchhỗỗ  ccủủaa  kkẻẻ  nnhhạạoo  bbáánngg;;__
22
SSoonngg  llấấyy  llààmm  vvuuii  vvẻẻ  vvềề  LLuuậậtt  PPhháápp  ccủủaa  ĐĐứứcc  

GGiiêêhhôôvvaa,,__VVàà  ssuuyy  ggẫẫmm  LLuuậậtt  PPhháápp  ấấyy  nnggààyy  vvàà  đđêêmm..__
33
NNggưườờii  ấấyy  ssẽẽ  nnhhưư  ccââyy  ttrrồồnngg  ggầầnn  ddòònngg  

nnưướớcc,,__SSaannhh  bbôônngg  ttrrááii  tthheeoo  tthhìì  ttiiếếtt,,__LLáá  nnóó  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ttàànn  hhééoo”” (Thi. 1:1-3) 

(8)  ua việc được đáp lời cầu ngu ện theo thời điểm và cách thế của Đức Chúa Trời khi 

chúng ta đáp ứng được các điều kiện đã định của Ngài: 

““NNầầyy  llàà  đđiiềềuu  cchhúúnngg  ttaa  ddạạnn  ddĩĩ  ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  NNggààii  mmàà  ccầầuu  xxiinn  

vviiệệcc  ggìì,,  tthhìì  NNggààii  nngghhee  cchhúúnngg  ttaa”” (1Gi. 5:15) 

(9) Qua kinh nghiệm đắc thắng sự thúc giục của sức m nh của tội lỗi, sự cám dỗ của Satan và 

thế gian bằng qu ền năng của Đức Chúa Trời: 

  ““TTôôii  llààmm  đđưượợcc  mmọọii  ssựự  nnhhờờ  ĐĐấấnngg  bbaann  tthhêêmm  ssứứcc  cchhoo  ttôôii”” (Phil. 4:13) 

 (10)  ua sự s a ph t Thiên Thượng trong tình cha con: 

““HHễễ  nnhháánnhh  nnààoo  ttrroonngg  TTaa  mmàà  kkhhôônngg  kkếếtt  qquuảả  tthhìì  NNggààii  cchhặặtt  hhếếtt;;  vvàà  NNggààii  ttỉỉaa  ssửửaa  nnhhữữnngg  

nnhháánnhh  nnààoo  kkếếtt  qquuảả,,  đđểể  đđưượợcc  ssaaii  ttrrááii  hhơơnn”” (Gi. 15:2) 

(11) Qua sự thông công Cơ Đốc với Đức Chúa Trời và với những người cùng chung đức tin: 

““CChhúúnngg  ttôôii  llấấyy  đđiiềềuu  đđãã  tthhấấyy  vvàà  nngghhee  mmàà  ttrruuyyềềnn  cchhoo  aannhh  eemm,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  đđưượợcc  ggiiaaoo  

tthhôônngg  vvớớii  cchhúúnngg  ttôôii..  VVảả,,  cchhúúnngg  ttôôii  vvẫẫnn  đđưượợcc  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa,,  vvàà  vvớớii  CCoonn  

NNggààii  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (1Gi. 1:3) 

(12)  ua sự gắn bó với công việc Chúa trong Hội Thánh: 

““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ttôôii,,  hhããyy  vvữữnngg  vvàànngg  cchhớớ  rrúúnngg  đđộộnngg,,  hhããyy  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  CChhúúaa  

ccáácchh  ddưư  ddậậtt  lluuôônn,,  vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccôônngg  kkhhóó  ccủủaa  aannhh  eemm  ttrroonngg  CChhúúaa  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  vvôô  íícchh  đđââuu”” 

(1Cô. 15:58) 

 

 

33..  PPHHẢẢII  DDUUYY  TTRRÌÌ  ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHƯƯ  TTHHẾẾ  NNÀÀOO??  
 

Phải du  trì đời sống Cơ Đốc là ý muốn của Đức Chúa Trời; Ngài ban cho Cơ Đốc Nhân nhiều sự dự 

ứng khác nhau để họ du  trì đời sống Cơ Đốc: 

 

““
33
QQuuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  mmọọii  đđiiềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  ssựự  ssốốnngg  vvàà  ssựự  ttiinn  kkíínnhh,,  

kkhhiiếếnn  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  ĐĐấấnngg  llấấyy  vviinnhh  hhiiểểnn  vvàà  nnhhâânn  đđứứcc  mmàà  ggọọii  cchhúúnngg  ttaa,,  
44
vvàà  bbởởii  vviinnhh  hhiiểểnn  nnhhâânn  đđứứcc  ấấyy,,  
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NNggààii  llạạii  bbaann  llờờii  hhứứaa  rrấấtt  qquuíí  rrấấtt  llớớnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa,,  hhầầuu  cchhoo  nnhhờờ  đđóó  aannhh  eemm  đđưượợcc  lláánnhh  kkhhỏỏii  ssựự  hhưư  nnáátt  

ccủủaa  tthhếế  ggiiaann  bbởởii  ttưư  ddụụcc  đđếếnn,,  mmàà  ttrrởở  nnêênn  nnggưườờii  ddựự  pphhầầnn  bbổổnn  ttáánnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (2Phi. 1:3-4) 

 

Ba nguồn chính để Cơ Đốc Nhân duy trì đời sống Cơ Đốc là… 

 

 (1) Kinh Thánh.  

““
1166

CCảả  KKiinnhh  TThháánnhh  đđềềuu  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssooii  ddẫẫnn,,  ccóó  íícchh  cchhoo  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ,,  bbẻẻ  ttrráácchh,,  ssửửaa  

ttrrịị,,  ddạạyy  nnggưườờii  ttrroonngg  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  
1177

hhầầuu  cchhoo  nnggưườờii  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  

vvàà  ssắắmm  ssẵẵnn  đđểể  llààmm  mmọọii  vviiệệcc  llàànnhh”” (2Ti. 3:16-17) 

 (2) Sự Cầu Ngu ện. 

““CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn,,  vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn  

mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Php. 4:6) 

 (3)  Đời Sống Thực Hành Đức Tin.  

““TTôôii  đđãã  bbịị  đđóónngg  đđiinnhh  vvààoo  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  vvớớii  ĐĐấấnngg,,  CChhrriisstt  mmàà  ttôôii  ssốốnngg,,  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  ttôôii  

ssốốnngg  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssốốnngg  ttrroonngg  ttôôii;;  nnaayy  ttôôii  ccòònn  ssốốnngg  ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt,,  ấấyy  llàà  ttôôii  ssốốnngg  

ttrroonngg  ĐĐứứcc  TTiinn  ccủủaa  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  yyêêuu  ttôôii,,  vvàà  đđãã  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  vvìì  

ttôôii”” (Gal. 2:20) 

 

 

44..  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  PPHHẢẢII  TTÁÁCCHH  LLYY  KKHHỎỎII  NNHHỮỮNNGG  ĐĐIIỀỀUU  GGÌÌ??  
 

Đời sống Cơ Đốc là đời sống thánh khiết, đó là một đời sống được khởi đầu bằng sự tách l  ra khỏi 

mọi điều không phù hợp với Đức Chúa Trời trên phương diện đ o đức. Sự tách l  của Cơ Đốc Nhân 

được Kinh Thánh kể là “việc lành”: 

 

““SSựự  ssáánngg  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  ssooii  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnggưườờii  ttaa  nnhhưư  vvậậyy,,  đđặặnngg  hhọọ  tthhấấyy  nnhhữữnngg  vviiệệcc  llàànnhh  ccủủaa  ccáácc  

nnggưươơii,,  vvàà  nnggợợii  kkhheenn  CChhaa  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii”” (Ma. 5:16) 

 

Kinh Thánh Tân Ước d   chúng ta phải tự phân rẽ mình ra khỏi… 

 

 (1) Phải Tự Phân  ẽ Mình Khỏi Tội Lỗi Cá Nhân:  

““
1111

NNhhưưnngg  hhỡỡii  ccoonn,,  llàà  nnggưườờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhããyy  ttrráánnhh  nnhhữữnngg  ssựự  đđóó  đđii,,  ……
1144

pphhảảii  ggiiữữ  

đđiiềềuu  rrăănn,,  ởở  cchhoo  kkhhôônngg  vvếếtt  ttíícchh  vvàà  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  ssựự  hhiiệệnn  rraa  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa”” (1Ti. 6:11a, 14). 

 (2) Phải Phân  ẽ Mình Khỏi Các Tín Hữu Đang Ph m Tội: 

““NNhhưưnngg  ttôôii  vviiếếtt  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  đđừừnngg  llààmm  bbạạnn  vvớớii  kkẻẻ  nnààoo  ttựự  xxưưnngg  llàà  aannhh  eemm,,  mmàà  ggiiaann  ddââmm,,  

hhooặặcc  tthhaamm  llaamm,,  hhooặặcc  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  hhooặặcc  cchhửửii  rrủủaa,,    hhooặặcc  ssaayy  ssưưaa,,  hhooặặcc  cchhắắcc  bbóópp,,  ccũũnngg  

kkhhôônngg  nnêênn  ăănn  cchhuunngg  vvớớii  nnggưườờii  tthhểể  ấấyy”” (1Cô. 5:11). 

 (3) Phải Phân  ẽ Mình Khỏi Các  iáo Sư  iả: 

““SSaauu  kkhhii  mmììnnhh  đđãã  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  kkẻẻ  tthheeoo  ttàà  ggiiááoo  mmộộtt  hhaaii  llầầnn  rrồồii,,  tthhìì  hhããyy  lláánnhh  hhọọ  đđii”” (Tít 3:10). 

 

  

55..  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  PPHHẢẢII  TTẬẬNN  HHIIẾẾNN  CCHHOO  NNHHỮỮNNGG  ĐĐIIỀỀUU  GGÌÌ??  
 

Tự phân rẽ mình ra khỏi sự bất khiết v n chưa đủ. Cùng với việc tự phân rẽ mình ra khỏi những điều 

không phù hợp với Đức Chúa Trời, nhất thiết chúng ta c ng phải có sự tận hiến chính mình cho Đức 

Chúa Trời: 

 

““
1122

VVậậyy  cchhớớ  đđểể  ttộộii  llỗỗii  ccaaii  ttrrịị  ttrroonngg  xxáácc  hhaayy  cchhếếtt  ccủủaa  aannhh  eemm,,  vvàà  cchhớớ  cchhiiềềuu  tthheeoo  ttưư  ddụụcc  nnóó..  
1133

CChhớớ  nnộộpp  

cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ttộộii  llỗỗii,,  nnhhưư  llàà  đđồồ  ddùùnngg  ggiiaann  áácc,,  nnhhưưnngg  hhããyy  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  aannhh  eemm  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  
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TTrrờờii,,  ddưườờnngg  nnhhưư  đđãã  cchhếếtt  mmàà  nnaayy  ttrrỏỏ  nnêênn  ssốốnngg,,  vvàà  ddâânngg  cchhii  tthhểể  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  llàà  đđồồ  

ddùùnngg  vvềề  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh”” (Rô. 6:12-13).  

 

 (1) Chúng ta có b n phận tận hiến hoàn toàn cho Chúa và công việc của Chúa trong thế gian 

nà : 

  ““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) 

 (2) Chúng ta phải bà  tỏ sự s n lòng tuân thủ theo sự d   dỗ và đòi hỏi của Ngài là chấm dứt 

làm theo đời nà  và luôn luôn làm theo ý muốn của Ngài: 

  ““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) 

 

 

66..  CCHHỨỨCC  PPHHẬẬNN  MMÔÔNN  ĐĐỒỒ  CCỦỦAA  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  NNHHÂÂNN  LLÀÀ  GGÌÌ??  
 

Môn đồ là người học trò dốc lòng chăm chú vào  các sự d   dỗ của thầ  mình, áp dụng cho đời sống 

mình, và tru ền đ t l i cho người khác để họ c ng làm như như mình. Chức phận môn đồ là điều cốt 

l i của đời sống và chức vụ Cơ Đốc: 

 

““……HHããyy  tthheeoo  TTaa,,  TTaa  ssẽẽ  kkhhiiếếnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  ttrrởở  nnêênn  ttaayy  đđáánnhh  llưướớii  nnggưườờii”” (Mác 1:17b). 

 

 (1) Sự cứu rỗi đem l i cho người tân tín hữu các trách nhiệm mới đối với Cứu Chúa và c ng là 

Chúa của họ: 

  ““
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). 

 (2) Cơ Đốc Nhân phải qu ết định dâng đời sống mình để hầu việc Đức Chúa Trời, nhận lấ  

chức phận môn đồ chứ không thể để cho mình dao động qua l i giữa lợi ích của Vương 

 uốc Đức Chúa Trời với lợi ích thế gian: 

““CChhẳẳnngg  aaii  đđưượợcc  llààmm  ttôôii  hhaaii  cchhủủ;;  vvìì  ssẽẽ  gghhéétt  nnggưườờii  nnầầyy  mmàà  yyêêuu  nnggưườờii  kkiiaa,,  hhooặặcc  ttrrọọnngg  nnggưườờii  

nnầầyy  mmàà  kkhhiinnhh  nnggưườờii  kkiiaa..  CCáácc  nnggưươơii  kkhhôônngg  ccóó  tthhểể  llààmm  ttôôii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llạạii  llààmm  ttôôii  

MMaammôônn  nnữữaa”” (Ma. 6:24). 

  

 


