“Đểhoàn thành chứcphận Cơ Đốccủamình
Cơ Đốc Nhân phảibiếtvui vẻ mà chịu khổ theo gươngcủaĐứcChúaJêsusChrist,
quyết không sốngtrình diễn cho người ta xemmà sốngtận hiến cho ĐứcChúaTrời
trong vàquaĐức ChúaJêsusChrist.”

“1Thếthì,vìchúng tađượcnhiều người chứng kiến vâylấynhưđámmâyrấtlớn,
chúng ta cũng nênquăng hếtgánh nặng và tộilỗidễvấn vươngta,
lấylòng nhịn nhụctheođòi cuộcchạyđua đãbày ra cho ta,
2
nhìn xem ĐứcChúa Jêsus, là cội rễvà cuối cùng của đứctin,
tứclà Đấng vìsựvuimừngđãđặttrướcmặtmình,
chịu lấythập tựgiá, khinhđiều sỉnhục,
và hiện nayngồibên hữungaiĐứcChúa Trời.
3
Vậy, anh emhãynghĩđến Đấngđã chịu sựđốinghịch của kẻtộilỗidườngấy,
hầu cho khỏibịmỏi mệtsờn lòng.”
(Hê.12:1-3)

DẪN NHẬP
I. ĐỪNG VÌ KHÁN GIẢ (Hê. 12:1)
Linh trình theo Chúa của Cơ Đốc Nhân có bản chất là một cuộc đua chứ không
phải là một cuộc biểu diễn; đừng vì khán giả!

“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây
rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương
ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” (Hê.
12:1)
1.
2.
3.
4.

Luôn Có Chướng Ngại Phải Vượt Qua r. gγκος [ogkos]; “gánh nặng”)
Luôn Có Tội Lỗi Phải Đắc Thắng r.
[hamartia]; “tội lỗi”)
Phải Cố Bền Lòng r. ο ο [hupomone]; “nhịn nhục”)
Mới Mong Hoàn Thành Cuộc Đua r. γ [agon]; “cuộc chạy”)

“26 Nếu có ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em
mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ Ta. 27 Còn
ai không vác Thập Tự Giá mình mà theo Ta, cũng không được làm môn
đồ Ta.” (Lu. 14:26-27)
II. HÃY VÌ SOẠN GIẢ (Hê. 12:2)
Mọi sự trong đời sống của mỗi Cơ Đốc Nhân đều phải thuận theo ý chỉ của Đức
Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ theo Kinh Thánh: Đó là đời sống
đức tin của người công bình (Sv. Rô. 1:16-17).

“Nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là
Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh
điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.” (Hê. 12:2)
1. Phải iữ Vững Ý Chỉ Của Đức Chúa Trời Như Tầm Nhìn Và Hướng Đi
Của Đời Sống Mình r. ο
[aphorao]; “nhìn xem” = “tập trung sự
chú ý vào một sự gì đó cách hết mức”)
 “cội rễ”: r.
γ ς [archegos]  “soạn giả”
 “cuối cùng”: r.
ς [teleiotes]  “gương mẫu”
 “ ức tin”: r.
ς [pistis]  “sự hiểu biết, đồng thuận, và phó thác”
2. Lấy Đời Sống Hy Sinh Bền Bỉ Làm Lẽ Sống Và Lý Tưởng ( r.
[chara]; “sự vui mừng” = “sự sẵn lòng chấp nhận” - Sv. Lu. 14:26-27)
 “chịu ấy thập t gi ”: r.
ς [stauros]  “vui lòng hy sinh”
 “khinh iều sỉ nhục”: r.
[aischune]  “vui lòng chịu nhục” Sv. 1Phi. 4:15-19
3. Để Được Đức Chúa Trời Đẹp Ý ( r.
ς [dexios]; “bên hữu” - Sv. Php.
2:9-11)

“Khốn thay cho những kẻ xuống Êdíptô đặng cầu cứu, nhờ những ngựa
cậy những xe binh vì nó nhiều, và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không
ngó về Đấng Thánh của Ysơraên, và chẳng tìm cầu Đức Giêhôva!” (Ês.
31:1; Sv. 1-3)
III. ĐÓNG TRỌN VAI MÌNH (Hê. 12:3)
Để hoàn thành chức phận Cơ Đốc của mình thì Cơ Đốc Nhân phải lấy sự chịu
khổ của Đức Chúa Jêsus Christ làm sự dự phóng cho viễn cảnh của đời sống
mình, nhờ đó mà mạnh dạn chấp nhận sự đối nghịch từ bên ngoài và giữ được sự
vững chí, bền lòng từ bên trong (Sv. 1Phi. 2:21).

“Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi
dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.” (Hê. 12:3)
1. Phải mạnh dạn chấp nhận s ối nghịch r. ο
[hupomeno]; “chịu” =
“nhận lấy”; Sv. Ma. 10:24-25)
 “s ối nghịch”: r.
ογ [antilogia]  “sự chống lại”
 “kẻ tội ỗi”: r.
ς [hamartolos]  “người nộp mình cho tội lỗi,
lâm lún trong tội lỗi, chịu sự chi phối của tội lỗi”
2. Phải thận trọng ể giữ s vững chí, bền òng r.
[hina]; “hầu cho” =
“để có thể”)
 “mỏi mệt”: r. κ
[kamno]  “trở nên mòn mỏi trong cả thân, hồn,
và thần”
 “sờn òng”: r. κ
[ekluo]  “trở nên mất sự quyết tâm; sự quyết
tâm bị tiêu tan”
3. Phải ấy s chịu khổ của Chúa àm s d phóng cho viễn cảnh của mình (Gr.
ογ ο [analogizomai]; “nghĩ đến trong mối liên hệ với chính bản thân
mình”. Từ nguyên: r.
ογ [analogia]  “làm cho một cái gì đó trở
nên tương ứng và cân xứng với một cái gì đó”; Sv. 1Phi. 2:21)

“Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ
cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân
Ngài” (1Phi. 2:21; Sv. 21-23)
KẾT LUẬN

