
1 

 

 

 

 

 

““BBààii  GGiiảảnngg  TTrrêênn  NNúúii””  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  vvềề  ““CCáácc  PPhhưướớcc  LLàànnhh””  vvĩĩnnhh  vviiễễnn  llàà  mmộộtt  nnúúii  kkiimm  ccưươơnngg  hhùùnngg  vvĩĩ,,  llấấpp  lláánnhh  ccáácc  

nngguuyyêênn  llýý  TThhiiêênn  ĐĐàànngg..  MMỗỗii  kkhhii  ttiiếếpp  ccậậnn  pphhâânn  đđooạạnn  KKiinnhh  TThháánnhh  nnààyy  ((MMaa..  55::11--1122)),,  vvớớii  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  tthhôô  tthhiiểểnn  vvàà  kkiinnhh  nngghhiiệệmm  íítt  ooii  

ccủủaa  bbảảnn  tthhâânn,,  ttôôii  lluuôônn  tthhấấyy  mmììnnhh  cchhỉỉ  nnhhưư  mmộộtt  đđứứaa  bbéé,,  cchhooáánngg  nnggợợpp  ttrrưướớcc  vvôô  vvàànn  ttiiaa  ssáánngg  pphhảảnn  cchhiiếếuu  vviinnhh  qquuaanngg  TThhiiêênn  TThhưượợnngg..  

TTôôii  mmuuốốnn  llĩĩnnhh  hhộộii  ssaaoo  cchhoo  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  nnhhưưnngg  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  pphhảảii  bbắắtt  đđầầuu  ttừừ  đđââuu..  TTôôii  mmuuốốnn  ddiiễễnn  đđạạtt  cchhoo  ssaaoo  cchhoo  tthhậậtt  kkhhúúcc  cchhiiếếtt  

đđểể  llààmm  íícchh  nnhhiiềềuu  nnhhấấtt  cchhoo  đđàànn  cchhiiêênn  nnhhỏỏ  bbéé  mmàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ủủyy  tthháácc  cchhoo  ttôôii  cchhăămm  nnuuôôii  nnhhưưnngg,,  đđáánngg  tthhưươơnngg  tthhaayy,,  ccũũnngg  

cchhỉỉ  llàà  nnhhữữnngg  llờờii  tthhôô  tthhiiểểnn,,  ttầầmm  tthhưườờnngg……  ƯƯớớcc  aaoo  rrằằnngg  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ssẽẽ  ddạạyy  ddỗỗ  cchhoo  nnggưườờii  đđọọcc  ccóó  đđưượợcc  nnhhữữnngg  ssựự  nnộộii  

kkiiếếnn  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  ccòònn  nnhhữữnngg  ggìì  đđưượợcc  vviiếếtt  rraa  đđââyy  cchhỉỉ  llàà  cchhỗỗ  ddựựaa  cchhoo  ssựự  ttrrii  ggiiáácc,,  ggiiúúpp  cchhoo  ssựự  ssuuyy  ggẫẫmm  đđưượợcc  tthhuuậậnn  llợợii  

hhơơnn……  ““TToollllee  lleeggee,,  ttoollllee  lleeggee””  ((““CCứứ  đđọọcc  đđii!!  CCứứ  đđọọcc  đđii!!””))  [[SStt..  AAuugguussttiinnee,,  335544--443300]]  

((MMụụcc  SSưư  ĐĐooàànn  NNhhậậtt  TTâânn,,  TThháánngg  MMưườờii  22000066))  

 

 

Sứ Đồ PhaoLô đã từng mô tả nhiều hình thức bắt bớ mà ông phải chịu trong quãng đời hầu việc Chúa ở 

cương vị người giảng Tin Lành. PhaoLô kể cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã giải cứu ông qua tất cả 

những điều ấy. Các từng trải cá nhân của Sứ Đồ PhaoLô được Đức Thánh Linh cảm thúc thành lời: 

““
1122

VVảả  llạạii,,  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  nnggưườờii  mmuuốốnn  ssốốnngg  ccáácchh  nnhhâânn  đđứứcc  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  tthhìì  ssẽẽ  bbịị  bbắắtt  bbớớ..  
1133

NNhhưưnngg  nnhhữữnngg  nnggưườờii  hhuunngg  áácc,,  kkẻẻ  ggiiảả  mmạạoo  tthhìì  ccàànngg  cchhììmm  đđắắmm  lluuôônn  ttrroonngg  đđiiềềuu  ddữữ,,  llààmm  llầầmm  llạạcc  kkẻẻ  kkhháácc  

mmàà  ccũũnngg  llầầmm  llạạcc  cchhíínnhh  mmììnnhh  nnữữaa”” (2Ti. 3:12-13) 

Đức Chúa Trời không hề hứa cho những người tin Ngài về một đời sống “thoải mái”! Thật ra, sống giữa 

thế gian này, nếu ai kính yêu Đức Chúa Trời thì tất phải gặp bắt bớ; chỉ có điều là việc ấy thuộc trong 

chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời: 

““
1100

PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  bbắắtt  bbớớ  vvìì  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvìì  nnưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  llàà  ccủủaa  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy!!  
1111

KKhhii  nnààoo  

vvìì  ccớớ  TTaa  mmàà  nnggưườờii  ttaa  mmắắnngg  nnhhiiếếcc,,  bbắắtt  bbớớ,,  vvàà  llấấyy  mmọọii  đđiiềềuu  ddữữ  nnóóii  vvuu  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii,,  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  đđưượợcc  

pphhưướớcc..  
1122

HHããyy  vvuuii  vvẻẻ,,  vvàà  nnứứcc  llòònngg  mmừừnngg  rrỡỡ,,  vvìì  pphhầầnn  tthhưưởởnngg  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ssẽẽ  llớớnn  llắắmm;;  bbởởii  vvìì  nnggưườờii  

ttaa  ccũũnngg  ttừừnngg  bbắắtt  bbớớ  ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii  ttrrưướớcc  ccáácc  nnggưươơii  nnhhưư  vvậậyy”” (Ma. 5:10-12) 

 

Cơ Đốc Nhân thường chịu bắt bớ vì hai lý do chính: Thứ nhất, vì họ sống một đời sống công nghĩa theo 

tiêu chí của Đức Chúa Trời. Thứ hai, họ không còn chịu ở dưới sự điều khiển của tên chủ nô ngày trước 

mà đã thuộc về Đức Chúa Trời: ““PPhhưướớcc  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  kkhhii  vvìì  ccớớ  CCoonn  NNggưườờii,,  tthhiiêênn  hhạạ  ssẽẽ  gghhéétt,,  đđuuổổii,,  

mmắắnngg  nnhhiiếếcc  ccáácc  nnggưươơii,,  bbỏỏ  ttêênn  ccáácc  nnggưươơii  nnhhưư  đđồồ  ôô  uuếế……”” (Lu. 6:22) 

AA..  MMỘỘTT  SSỐỐ  HHÌÌNNHH  TTHHỨỨCC  BBẮẮTT  BBỚỚ……  

 II..  HHẠẠII  HHÀÀNNHH……  

Ý nghĩa căn bản của từ liệu “bắt bớ” (Gk.       [dioko]) là xua đuổi hay săn đuổi, săn 

lùng. Từ liệu này bao hàm cả sự hại hành, sách nhiễu, ngược đãi mà tình trạng tù tội hay bị 

sát hại là các biểu hiện tập trung trong mọi giai đoạn lịch sử của xã hội loài người. 

Kể từ ngày Êtiên bị ném đá cho chết (Công. 7:54-60) vì sự kết ước sắt son với Cứu Chúa 
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của mình, sự bắt bớ thuộc thể trên các Cơ Đốc Nhân không ngừng gia tăng. Giacơ, con của 

Xêbêđê, bị chém đầu. Tục truyền rằng trên đường ra pháp trường, kẻ cáo giác Giacơ đã rất 

cảm kích trước lòng dũng cảm của Giacơ nên đã ăn năn tội, cũng đã tự nhận mình là Cơ 

Đốc Nhân để cùng chịu xử tử hình với Giacơ. Sứ Đồ Philíp đã bị bỏ tù và cuối cùng bị xử 

đóng đinh năm 54 SC. Sứ Đồ Mathiơ đã phải chịu chết dưới lưỡi gươm. Sứ Đồ Mathia bị 

ném đá tại thành Giêrusalem trước khi bị chém đầu. Anhrê, em của Sứ Đồ Phierơ, đã bị 

đóng đinh trên thập tự giá hình chữ X. Sứ Đồ Mác đã phải bị ngựa kéo trên pháp trường tại 

thành Alécxandria, thân thể nát tan thành hàng trăm mảnh. Người ta kể rằng khi Sứ Đồ 

Phierơ bị xử đóng đinh, ông đã xin một đặc ân là được treo ngược đầu xuống đất vì ông 

cảm thấy mình chẳng xứng để chịu cùng một loại pháp hình với Đức Chúa Jêsus. Sứ Đồ 

PhaoLô đã bị chém đầu. Sứ Đồ Giuđe bị xử đóng đinh. Sứ Đồ Batêlêmy đã bị đánh đập tơi 

bời trước khi đem treo lên thập tự giá. Sứ Đồ Thôma đã bị giáo đâm xuyên qua ngực cho 

chết. Theo truyền thuyết, Sứ Đồ Luca bị treo cổ trên một cây Ôlive. Sứ Đồ Simôn bị xử 

đóng đinh năm 74 SC. Banaba cũng đã bị hành hình trước đó một năm, năm 73 SC.   

 IIII..  SSỈỈ  NNHHỤỤCC……  

Trút đổ những lời thóa mạ, hằn học hay trêu chọc nham nhở đối với các Cơ Đốc Nhân là 

chuyện thường tình. Làm công dân của Nước Thiên Đàng là chấp nhận mọi điều phỉ báng 

của thế gian. Đến như Đức Chúa Jêsus cũng đã từng phải chịu bạt tai, đánh đâp, sỉ vả suốt 

quãng đường lên đồi Gôgôtha. Lòng trung tín với Đức Chúa Jêsus của Cơ Đốc Nhân nhất 

định phải được trả giá bằng mọi loại lời lẽ sỉ nhục, chế nhạo. Không phải chỉ ở những xứ 

mà Cơ Đốc Giáo là thiểu số Cơ Đốc Nhân mới chịu khổ. Ngay tại các quốc gia tiên tiến 

cũng vẫn thế. Cơ Đốc Nhân tại Hoa Kỳ vẫn phải gặp sự chế nhạo, đố kỵ, kỳ thị,… Họ vẫn 

có thể bị chủ đuổi việc vì niềm tin tôn giáo của họ cũng giống như Cơ Đốc Nhân ở các 

nước Châu Á, Châu Phi,… 

 IIIIII..  VVUU  CCÁÁOO……  

Không những chỉ chịu sỉ nhục trước mặt, Cơ Đốc Nhân còn bị cáo kiện sau lưng nữa. 

Trong lịch sử nhân loại, Cơ Đốc Nhân là đối tượng để người ta “đổ thừa”: Đốt thành, giết 

trẻ em, ăn thịt người, lật đổ chế độ… Chúng ta không nên lấy làm lạ về những điều ấy, cả 

Giăng Báptít lẫn Đức Chúa Jêsus đều cùng chịu cáo buộc tương tự: 

““
1188

VVìì  GGiiăănngg  đđãã  đđếếnn,,  kkhhôônngg  ăănn,,  kkhhôônngg  uuốốnngg,,  nnggưườờii  ttaa  nnóóii  rrằằnngg::  GGiiăănngg  bbịị  qquuỉỉ  áámm..  
1199

CCoonn  

NNggưườờii  đđếếnn,,  hhaayy  ăănn,,  hhaayy  uuốốnngg,,  tthhìì  hhọọ  nnóóii  rrằằnngg::  KKììaa,,  llàà  nnggưườờii  hhaamm  mmêê  ăănn  uuốốnngg,,  bbạạnn  bbèè  vvớớii  

nnggưườờii  tthhââuu  tthhuuếế  ccùùnngg  kkẻẻ  xxấấuu  nnếếtt..  SSoonngg  llee,,  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  đđưượợcc  xxưưnngg  llàà  pphhảảii,,  bbởởii  nnhhữữnngg  vviiệệcc  

llààmm  ccủủaa  ssựự  ấấyy”” (Ma. 11:18-19). 

BB..  PPHHẢẢNN  ỨỨNNGG  CCỦỦAA  CCHHÚÚNNGG  TTAA……  

Cơ Đốc Nhân chỉ có duy nhất một thái độ để theo trước các sự bắt bớ đối với niềm tin của họ. Đó 

là sự vui vẻ chấp nhận: 

 ““HHããyy  vvuuii  vvẻẻ,,  vvàà  nnứứcc  llòònngg  mmừừnngg  rrỡỡ,,……”” (Ma. 5:12a) 

Đây là một sự dạy dỗ lạ lùng: “Hãy vui vẻ” (Gk.       [chairo]). Làm thế nào chúng ta có thể vui 

vẻ được khi phải chịu bắt bớ? Chúng ta chỉ có thể có thái độ ấy nếu thật lòng tin vào chương trình 

““TTốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Rô. 12:2). Chúng ta sẽ có thể vui vẻ đối với 
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sự bắt bớ vì cớ niềm tin tôn giáo của mình khi tin quyết rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn phần 

thưởng cho chúng ta: 

 ““……  VVìì  pphhầầnn  tthhưưởởnngg  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  ssẽẽ  llớớnn  llắắmm;;  ……”” (Ma. 5:12b) 

Thánh đồ mọi thời đại đều biết vui vẻ, họ chấp nhận “Chịu đau đớn với Ngài hầu cho cũng được 

vinh hiển với Ngài’ (Rô. 8:17). Sứ Đồ PhaoLô viết bởi Đức Thánh Linh để dạy chúng ta: 

““……  33CChhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  kkhhooee  mmììnnhh  ttrroonngg  hhooạạnn  nnạạnn  nnữữaa,,  vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  hhooạạnn  nnạạnn  ssaannhh  ssựự  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  

44ssựự  nnhhịịnn  nnhhụụcc  ssaannhh  ssựự  rrèènn  ttậậpp,,  ssựự  rrèènn  ttậậpp  ssaannhh  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy..  55VVảả,,  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  kkhhôônngg  llààmm  cchhoo  hhổổ  

tthhẹẹnn,,  vvìì  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  rrảảii  kkhhắắpp  ttrroonngg  llòònngg  cchhúúnngg  ttaa  bbởởii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđãã  

đđưượợcc  bbaann  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa”” (Rô. 5:3-5) 

 Sứ Đồ Phierơ cũng viết dạy chúng ta theo cùng một ý tưởng ấy: 

““NNếếuu  ccóó  aaii  vvìì  llààmm  ttíínn  đđồồ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  cchhịịuu  kkhhổổ,,  tthhìì  đđừừnngg  hhổổ  tthhẹẹnn::  TThhàà  hhããyy  vvìì  DDaannhh  ấấyy  nnggợợii  

kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  hhơơnn”” (1Phi. 4:16) 

Cơ Đốc Nhân chỉ có thể vui vẻ trước các sự bắt bớ khi họ nhận thức được một cách rõ ràng rằng 

đời sống trên thế gian này là tạm, và họ kể rằng “Đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ 

trong Đức Chúa Trời” (Côl. 3:3). Cơ Đốc Nhân chỉ có thể vui vẻ trước các sự bắt bớ khi họ không 

““
1199

CChhứứaa  ccủủaa  ccảảii  ởở  ddưướớii  đđấấtt,,  llàà  nnơơii  ccóó  ssââuu  mmốốii,,  tteenn  rréétt  llààmm  hhưư,,  vvàà  kkẻẻ  ttrrộộmm  đđààoo  nnggạạcchh  kkhhooéétt  vváácchh  

mmàà  llấấyy;;  
2200

nnhhưưnngg  pphhảảii  cchhứứaa  ccủủaa  ccảảii  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  llàà  nnơơii  cchhẳẳnngg  ccóó  ssââuu  mmốốii,,  tteenn  rréétt  llààmm  hhưư,,  ccũũnngg  

cchhẳẳnngg  ccóó  kkẻẻ  ttrrộộmm  đđààoo  nnggạạcchh  kkhhooéétt  vváácchh  mmàà  llấấyy”” (Ma. 6:19-20).  

Sự vui vẻ của Cơ Đốc Nhân trước các sự bắt bớ sẽ đến khi họ biết được rằng họ thuộc về đại gia 

đình các thánh đồ của mọi thời đại: 

““  ……  BBởởii  vvìì  nnggưườờii  ttaa  ccũũnngg  ttừừnngg  bbắắtt  bbớớ  ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii  ttrrưướớcc  ccáácc  nnggưươơii  nnhhưư  vvậậyy”” (Ma. 5:12c, 

Sv. Hê. 11:32-40). 

Đức Tổng Giám Mục John Chrysostom (Tức John of Antioch, 347-407 SC., được tấn phong 

Linh Mục năm 386 SC., Tổng Giám Mục tại Constantinople năm 407 SC.) đã từng mạnh mẽ 

giảng dạy để vạch trần tội lỗi đến nỗi làm mếch lòng Hoàng Hậu Eudoxia cũng như nhiều chức 

sắc Giáo Hội khác. Khi Hoàng Đế Arcadius cho đòi vào để răn đe rằng nếu không chịu ngưng sự 

giảng dạy ấy sẽ bị lưu đày. John Chrysostom trả lời Hoàng Đế Arcadius: “Thưa Ngài, Ngài không 

thể nào lưu đày tôi được, vì cả thế gian này là nhà của Cha tôi!”. Khi Hoàng Đế Arcadius dọa giết, 

John Chrysostom dõng dạc trả lời: “Ngài không thề giết được tôi đâu, vì sự sống của tôi đã được 

giấu với Đức Chúa Jêsus Christ trong Đức Chúa Trời”. Tức giận, Hoàng Đế Arcadius hét lên: 

“Giỏi! Ta sẽ tịch thu hết tài sản nhà ngươi!”. John Chrysostom trả lời: “Thưa Ngài, đó cũng là một 

điều Ngài không sao làm được, vì tôi đã chứa của cải của tôi ở trên trời là nơi không ai có thể đào 

ngạch khoét vách mà lấy được!”. Hoàng Đế Arcadius ra quyết định: “Trẫm sẽ bắt nhà ngươi đến 

một nơi hoang vu, xa lạ; phải sống cô đơn không có bất cứ ai ở bên cạnh nhà ngươi cả”. John 

Chrysostom trả lời: “Không khi nào Ngài có thể làm được như thế vì Đức Chúa Trời của tôi có 

hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ tôi!”. Sau đó John Chrysostom đã bị phát vãn. Ban đầu 

phải chịu biệt cư ở Armenia. Vẫn không thỏa lòng, những kẻ bắt bớ John Chrysostom  quyết định 

đày ông xa hơn về phía Hắc Hải, tại Pytius. Thế nhưng Arcadius đã không thể được toại nguyện 

vì trên đường đi Pytius, Đức Chúa Trời đã đón linh hồn John Chrysostom về Thiên Đàng để vui 

hưởng phước hạnh đời đời, thoát khỏi sự bắt bớ của đời ác này… 
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““
1100

PPhhưướớcc  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  cchhịịuu  bbắắtt  bbớớ  vvìì  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  vvìì  nnưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  llàà  ccủủaa  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ấấyy!!  
1111

KKhhii  nnààoo  vvìì  ccớớ  TTaa  mmàà  nnggưườờii  ttaa  mmắắnngg  nnhhiiếếcc,,  bbắắtt  bbớớ,,  vvàà  llấấyy  mmọọii  đđiiềềuu  ddữữ  nnóóii  vvuu  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii,,  tthhìì  

ccáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  đđưượợcc  pphhưướớcc..  1122HHããyy  vvuuii  vvẻẻ,,  vvàà  nnứứcc  llòònngg  mmừừnngg  rrỡỡ,,  vvìì  pphhầầnn  tthhưưởởnngg  ccáácc  nnggưươơii  ởở  ttrrêênn  

ttrrờờii  ssẽẽ  llớớnn  llắắmm;;  bbởởii  vvìì  nnggưườờii  ttaa  ccũũnngg  ttừừnngg  bbắắtt  bbớớ  ccáácc  ĐĐấấnngg  TTiiêênn  TTrrii  ttrrưướớcc  ccáácc  nnggưươơii  nnhhưư  vvậậyy”” 

(Ma. 5:10-12). 

CC..  PPHHẢẢII  HHIIỂỂUU  CCHHOO  ĐĐÚÚNNGG……  

Để có thể hưởng được ơn phước Thiên Thượng, chúng ta cần phải hiểu đoạn văn Kinh Thánh này 

cho đúng. Phước hạnh và sự an ủi của đoạn văn Kinh Thánh này không dành cho tất cả những ai 

“bị bắt bớ’ mà chỉ dành cho những ai “chịu bắt bớ vì sự công bình”. Trong lịch sử nhân loại, có 

nhiều hoạt động tôn giáo và khá nhiều nhà hoạt động tôn giáo phải chịu bắt bớ, thế nhưng không 

phải tất cả các sự bắt bớ vì tôn giáo đều là “bắt bớ vì sự công bình”: 

“Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ 

thày lay việc người khác…” (1Phi. 4:15) 

Phước hạnh không dành cho những người thực hành niềm tin tôn giáo của mình một cách lập dị, 

trái khoáy. Phước hạnh không dành cho những người phát triển niềm tin tôn giáo của mình một 

cách ngạo mạn, dối gạt, hay kém thiếu về đức khiêm nhường. Phước hạnh cũng không dành cho 

những con người giả danh  tôn giáo… Kinh Thánh không hề hứa sự phước hạnh cho những con 

người ngoan cố, ngỗ ngáo. Kinh Thánh dạy: 

““
1166

KKììaa,,  TTaa  ssaaii  ccáácc  nnggưươơii  đđii  kkhháácc  nnààoo  nnhhưư  cchhiiêênn  vvààoo  ggiiữữaa  bbầầyy  mmuuôônn  ssóóii..  VVậậyy,,  hhããyy  kkhhôônn  kkhhééoo  nnhhưư  

rrắắnn,,  đđơơnn  ssơơ  nnhhưư  cchhiimm  bbồồ  ccââuu..  
1177

HHããyy  ccooii  cchhừừnngg  nnggưườờii  ttaa;;  vvìì  hhọọ  ssẽẽ  nnộộpp  ccáácc  nnggưươơii  ttrrưướớcc  ttòòaa  áánn,,  

đđáánnhh  đđòònn  ccáácc  nnggưươơii  ttrroonngg  NNhhàà  HHộộii……”” (Ma. 10:16-17) 

Thật ra, những người “chịu bắt bớ vì sự công bình” chính là những người có đời sống bày tỏ được 

các mỹ đức của Đức Chúa Jêsus, họ có đời sống giống như Cứu Chúa của mình và cho Cứu Chúa 

của mình: 

““
1144

NNếếuu  aannhh  eemm  pphhảảii  vvìì  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  mmàà  cchhịịuu  kkhhổổ,,  ấấyy  tthhậậtt  llàà  ccóó  pphhưướớcc..  CChhớớ  ssợợ  đđiiềềuu  hhọọ  ssợợ  vvàà  đđừừnngg  

rrốốii  ttrríí;;  
1155

nnhhưưnngg  hhããyy  ttôônn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa,,  llààmm  tthháánnhh  ttrroonngg  llòònngg  mmììnnhh..  HHããyy  tthhưườờnngg  tthhưườờnngg  

ssẵẵnn  ssàànngg  đđểể  ttrrảả  llờờii  mmọọii  kkẻẻ  hhỏỏii  llẽẽ  vvềề  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  ssoonngg  pphhảảii  hhiiềềnn  hhòòaa  vvàà  kkíínnhh  ssợợ”” 

(1Phi. 3:14-15) 

““VVíí  bbằằnngg  aannhh  eemm  vvìì  ccớớ  DDaannhh  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  cchhịịuu  ssỉỉ  nnhhụụcc,,  tthhìì  aannhh  eemm  ccóó  pphhưướớcc;;  vvìì  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  vvàà  

TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđậậuu  ttrrêênn  aannhh  eemm”” (1Phi. 4:14) 

““
1188

VVíí  bbằằnngg  nnggưườờii  đđờờii  gghhéétt  ccáácc  nnggưươơii,,  tthhìì  hhããyy  bbiiếếtt  rrằằnngg  hhọọ  đđãã  gghhéétt  TTaa  ttrrưướớcc  ccáácc  nnggưươơii..  
1199

NNếếuu  ccáácc  

nnggưươơii  tthhuuộộcc  vvềề  tthhếế  ggiiaann;;  tthhìì  nnggưườờii  đđờờii  ssẽẽ  yyêêuu  kkẻẻ  tthhuuộộcc  vvềề  mmììnnhh;;  nnhhưưnngg  vvìì  ccáácc  nnggưươơii  kkhhôônngg  tthhuuộộcc  

vvềề  tthhếế  ggiiaann  vvàà  TTaa  đđãã  llựựaa  cchhọọnn  ccáácc  nnggưươơii  ggiiữữaa  tthhếế  ggiiaann,,  bbởởii  ccớớ  đđóó  nnggưườờii  đđờờii  gghhéétt  ccáácc  nnggưươơii”” (Gi. 

15:18-19) 

Lời hứa trong sự dạy dỗ ở đây tương đồng với lời hứa dành cho “những kẻ có lòng khó khăn” 

(Ma. 5:3). Cả hai đối tượng này cùng được hưởng “Nước Thiên Đàng”. Trên một phương diện, 

“Nước Thiên Đàng” chính là kinh nghiệm bản thân về sự điều khiển, dắt dẫn của Đức Chúa Trời 

trên đời sống cá nhân. Để hưởng được “Nước Thiên Đàng”, trước hết người ta phải mở cửa lòng 

mình ra để đón nhận (Ma. 5:3). “Nước Thiên Đàng” là năng lực cảm thụ và đáp ứng với quyền 

năng Thiên Thượng khiến cho Cơ Đốc Nhân không còn sống theo các tiêu chí của thế gian. Một 



5 

 

khi “Nước Thiên Đàng” ngự trị trong đời sống một người, bông trái Thánh Linh tất yếu phải được 

bày tỏ, và cũng chính vì thế mà Cơ Đốc Nhân phải “chịu bắt bớ” (Ma. 5:10) 

 

Ngày nay, thế gian bắt bớ Cơ Đốc Nhân vì cùng một lý do mà ngày xưa người ta đã bắt bớ Đức Chúa 

Jêsus. Cơ Đốc Nhân “chịu bắt bớ” vì phẩm hạnh của họ có tác dụng vạch trần tính chất bại hoại của đời 

này. Phẩm hạnh Cơ Đốc luôn luôn là mẫu đối chứng để thế gian nhận biết mỹ đức Thiên Đàng. Sự khác 

biệt giữa Cơ Đốc Nhân và người đời là một sự khác biệt căn bản, đó là sự khác biệt giữa sáng và tối. ““SSựự  

ssáánngg  ssooii  ttrroonngg  ttốốii  ttăămm,,  ttốốii  ttăămm  cchhẳẳnngg  hhếế  nnhhậậnn  llấấyy  ssựự  ssáánngg……”” (Gi. 1:5). ““HHọọ  tthhấấyy  aannhh  eemm  cchhẳẳnngg  ccùùnngg  hhọọ  

tthheeoo  ssựự  ddââmm  ddậậtt  bbậậyy  bbạạ  ấấyy,,  tthhìì  hhọọ  llấấyy  llààmm  llạạ  vvàà  ggiièèmm  cchhêê……”” (1Phi. 4:4). 

Nhưng nào có hề gì! ““
1199

SSựự  ccuuốốii  ccùùnngg  ccủủaa  hhọọ  llàà  hhưư  mmấấtt,,  hhọọ  llấấyy  bbụụnngg  mmììnnhh  llààmm  CChhúúaa  mmììnnhh,,  vvàà  llấấyy  ssựự  xxấấuu  

hhổổ  ccủủaa  mmììnnhh  llààmm  vviinnhh  hhiiểểnn,,  cchhỉỉ  ttưư  ttưưởởnngg  vvềề  ccáácc  vviiệệcc  tthhếế  ggiiaann  mmàà  tthhôôii..  
2200

NNhhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ccôônngg  ddâânn  ttrrêênn  

ttrrờờii,,  ấấyy  llàà  ttừừ  nnơơii  đđóó  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  ttrrôônngg  đđợợii  CCứứuu  CChhúúaa  ccủủaa  mmììnnhh  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  
2211

NNggààii  ssẽẽ  

bbiiếếnn  hhóóaa  tthhâânn  tthhểể  hhèènn  mmạạtt  cchhúúnngg  ttaa  rraa  ggiiốốnngg  nnhhưư  tthhâânn  tthhểể  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii,,  yy  tthheeoo  qquuyyềềnn  pphhéépp  NNggààii  ccóó  đđểể  

pphhụụcc  mmuuôônn  vvậậtt”” (Phil. 3:19-21) 


