
 

 

 

 

 
 

“Để hoàn thành chức phận Cơ Đốc của mình  

Cơ Đốc Nhân phải biết vui vẻ mà chịu khổ theo gương của Đức Chúa Jêsus Christ,  

quyết không sống trình diễn cho người ta xem mà sống tận hiến cho Đức Chúa Trời  

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ.” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

““11  TThhếế  tthhìì,,  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn  vvââyy  llấấyy  nnhhưư  đđáámm  mmââyy  rrấấtt  llớớnn,,    

cchhúúnngg  ttaa    ccũũnngg  nnêênn  qquuăănngg  hhếếtt  ggáánnhh  nnặặnngg  vvàà  ttộộii  llỗỗii  ddễễ  vvấấnn  vvưươơnngg  ttaa,,    

llấấyy  llòònngg  nnhhịịnn  nnhhụụcc  tthheeoo  đđòòii  ccuuộộcc  cchhạạyy  đđuuaa  đđãã  bbààyy  rraa  cchhoo  ttaa,,    
22  nnhhììnn  xxeemm  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  llàà  ccộộii  rrễễ  vvàà  ccuuốốii  ccùùnngg  ccủủaa  đđứứcc  ttiinn,,    

ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  vvìì  ssựự  vvuuii  mmừừnngg  đđãã  đđặặtt  ttrrưướớcc  mmặặtt  mmììnnhh,,    

cchhịịuu  llấấyy  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá,,  kkhhiinnhh  đđiiềềuu  ssỉỉ  nnhhụụcc,,    

vvàà  hhiiệệnn  nnaayy  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  nnggaaii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..    
33  VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhããyy  nngghhĩĩ  đđếếnn  ĐĐấấnngg  đđãã  cchhịịuu  ssựự  đđốốii  nngghhịịcchh  ccủủaa  kkẻẻ  ttộộii  llỗỗii  ddưườờnngg  ấấyy,,    

hhầầuu  cchhoo  kkhhỏỏii  bbịị  mmỏỏii  mmệệtt  ssờờnn  llòònngg..””  

(Hê. 12:1-3) 

 

 



 

 

 

 

 

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

 

II..  ĐĐỪỪNNGG  VVÌÌ  KKHHÁÁNN  GGIIẢẢ  (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! 

 

““TThhếế  tthhìì,,  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn  vvââyy  llấấyy  nnhhưư  đđáámm  mmââyy  

rrấấtt  llớớnn,,  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  nnêênn  qquuăănngg  hhếếtt  ggáánnhh  nnặặnngg  vvàà  ttộộii  llỗỗii  ddễễ  vvấấnn  vvưươơnngg  ttaa,,  

llấấyy  llòònngg  nnhhịịnn  nnhhụụcc  tthheeoo  đđòòii  ccuuộộcc  cchhạạyy  đđuuaa  đđãã  bbààyy  rraa  cchhoo  ttaa..”” (Hê. 12:1) 

 

1. Luôn Có Chướng Ngại Phải Vượt Qua   r.  gγκος [ogkos]; “gánh 

nặng”) 

 2. Luôn Có Tội Lỗi Phải Đắc Thắng   r.         [hamartia]; “tội lỗi”) 

 3. Phải Cố Bền Lòng   r.   ο ο   [hupomone]; “nhịn nhục”) 

 4. Mới Mong Hoàn Thành Cuộc Đua   r.  γ   [agon]; “cuộc chạy”) 

 

““
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) 

 

IIII..  HHÃÃYY  VVÌÌ  SSOOẠẠNN  GGIIẢẢ  (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). 

 

““NNhhììnn  xxeemm  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  llàà  ccộộii  rrễễ  vvàà  ccuuốốii  ccùùnngg  ccủủaa  đđứứcc  ttiinn,,  ttứứcc  llàà  

ĐĐấấnngg  vvìì  ssựự  vvuuii  mmừừnngg  đđãã  đđặặtt  ttrrưướớcc  mmặặtt  mmììnnhh,,  cchhịịuu  llấấyy  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá,,  kkhhiinnhh  

đđiiềềuu  ssỉỉ  nnhhụụcc,,  vvàà  hhiiệệnn  nnaayy  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  nnggaaii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (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) 

 

““KKhhốốnn  tthhaayy  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  xxuuốốnngg  ÊÊddííppttôô  đđặặnngg  ccầầuu  ccứứuu,,  nnhhờờ  nnhhữữnngg  nnggựựaa  

ccậậyy  nnhhữữnngg  xxee  bbiinnhh  vvìì  nnóó  nnhhiiềềuu,,  vvàà  nnhhữữnngg  llíínnhh  kkỵỵ  vvìì  nnóó  mmạạnnhh,,  mmàà  kkhhôônngg  nnggóó  

vvềề  ĐĐấấnngg  TThháánnhh  ccủủaa  YYssơơrraaêênn,,  vvàà  cchhẳẳnngg  ttììmm  ccầầuu  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa!!”” (Ês. 31:1; 

Sv. 1-3) 

 

IIIIII..  ĐĐÓÓNNGG  TTRRỌỌNN  VVAAII  MMÌÌNNHH  (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).  

 

““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhããyy  nngghhĩĩ  đđếếnn  ĐĐấấnngg  đđãã  cchhịịuu  ssựự  đđốốii  nngghhịịcchh  ccủủaa  kkẻẻ  ttộộii  llỗỗii  

ddưườờnngg  ấấyy,,  hhầầuu  cchhoo  kkhhỏỏii  bbịị  mmỏỏii  mmệệtt  ssờờnn  llòònngg..”” (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) 

 

““AAnnhh  eemm  đđãã  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; Sv. 21-23) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 


