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Follow Me

Hãy Theo Ta
Bạn thân mến,
Nếu bạn được yêu cầu mô tả đời sống Cơ-đốc nhân bằng hai từ, thì bạn sẽ trả
lời thế nào? Về phần tôi, tôi sẽ không ngần ngại và chỉ chỉ đơn giản trả lời
rằng: Bước theo Chúa Giê-xu. Đó là bản chất của đời sống Cơ-đốc.
Điều này được thể hiện rõ nét qua sự thay đổi của một người thu thuế 1 tên là
Ma-thi-ơ. Khi ông đang ngồi tại trạm thu thuế, Chúa Giê-xu đi qua và Ngài
chỉ đơn giản nói hai từ: “Hãy theo Ta.” (Follow me) Số phận đời đời của Mathi-ơ phụ thuộc vào sự đáp ứng của ông. Ông liền đứng dậy và theo Chúa
Giê-xu.
Hai Điều Kiện Thiết Yếu
Tuy nhiên, nếu chúng ta quyết định đáp ứng như Ma-thi-ơ đã làm, chúng ta
sẽ phát hiện ra rằng có hai điều kiện thiết yếu trước khi chúng ta có thể bắt
đầu bước theo: “Nếu ai muốn theo Ta, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự
mình mà theo Ta.”2 Trước tiên, chúng ta phải từ bỏ chính mình; thứ hai,
chúng ta phải vác thập giá của mình.
Từ bỏ là nói “Không!” Chúng ta phải nói “Không” với cái tôi hay đòi hỏi,
hay yêu sách, hay tự quyết của mình. Chúng ta phải lặp lại lời cầu nguyện
của Chúa Giê-xu ở vườn Ghết-sê-ma-nê: “Xin ý Cha được nên chứ không
theo ý con.”3
Chỉ sau khi chúng ta đã từ bỏ chính mình thì chúng ta mới có thể đến với việc
vác thập tự giá của mình. Có người đã định nghĩa về thập giá của chúng ta
như thế này: đó là nơi mà ý muốn của Chúa và ý muốn của chúng ta gặp nhau
(cross is the place where God’s will and our will cross – một lối chơi chữ
trong tiếng Anh - ND). Trên thực tế, đó là nơi của sự hành quyết.
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Trong Rô-ma 6:6 Phao-lô nói với chúng ta rằng người cũ của chúng ta đã bị
đóng đinh trên thập tự giá với Ngài (Chúa Giê-xu). Con người cũ đó chúng là
bản chất dễ nổi loạn, tự mãn mà mỗi người chúng ta đã thừa hưởng từ tổ phụ
của chúng ta, là A-đam.
Đức Chúa Trời chỉ có một giải pháp cho con người cũ của chúng ta. Ngài
không đưa con người cũ đó đến nhà thờ hay trường chủ nhật, Ngài cũng
không dạy con người cũ đó luật vàng, hay là hướng con người cũ đến một lớp
học về sự tự cải thiện. Giải pháp của Đức Chúa Trời là đơn giản và là cuối
cùng. Đó là sự hành quyết.
Tin lành của phúc âm là việc hành quyết đã diễn ra khi Chúa Giê-xu chết trên
thập tự giá. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào lúc đó với Ngài.
Đây là một thực tế lịch sử đơn giản. Điều đó vẫn luôn đúng cho dù chúng ta
không biết hay là không tin. Nhưng để hưởng được lợi ích từ việc đó, chúng
ta phải nhận biết và tin tưởng.
Bị Chúa Thử Thách Trong Giấc Mơ
Cách đây gần 50 năm tôi đã tổ chức những buổi truyền giáo thường xuyên tại
Luân Đôn tại Speaker's Corner, Marble Arch. Một đêm nọ trong khoảng thời
gian đó, tôi đã có một giấc mơ sống động, trong giấc mơ đó, tôi đã nhìn thấy
một người đàn ông rao thuyết giảng tại Speaker's Corner. Thông điệp của
người đó khá hay, nhưng có điều gì đó ở vẻ bề ngoài của anh ta khiến tôi
không thích. Cơ thể của anh ta dường như bị bị cong và có vẻ như anh ta bị
tật ở chân. Tuy nhiên, tôi không chú trọng gì đến giấc mơ đó của tôi.
Khoảng một tuần sau tôi đã có một giấc mơ giống y như vậy. Tôi kết luận
rằng Đức Chúa Trời đang muốn phán một điều gì đó với tôi. Tôi hỏi: “Chúa
ơi, Người đàn ông đó là ai? Lời giảng của người đó là tốt nhưng có một điều
gì đó con không thích về ngoại hình của người này. Anh ta là ai?”
Câu trả lời của Chúa là ngay tức khắc và trực tiếp: “Con chính là người đó!”
Rõ ràng là Đức Chúa Trời đang đòi hỏi một số sự thay đổi quan trọng từ tôi,
nhưng tôi không biết chính xác đó là gì.
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Mùa Lễ Phục Sinh đã gần đến và tôi thấy mình đang suy niệm về sự đóng
đinh. Tôi đã có một hình ảnh trong tâm trí về ba cây thập tự trên một ngọn
đồi. Thập tự giá ở giữa thì cao hơn hai cây kia.
“Thập tự giá ở giữa là dành cho ai?” Đức Thánh Linh hỏi tôi. Nhưng rồi Ngài
cảnh báo: “Hãy cẩn thận với cách con trả lời.”
Tôi suy nghĩ nó trong một lúc, rồi nói: “Thập tự giá ở giữa là dành cho Ba-raba - nhưng vào giờ phút cuối cùng Chúa Giê-xu đã thế chỗ.”
“Vậy thì Chúa Giê-xu đã thế chỗ cho Ba-ra-ba,” Đức Thánh Linh tiếp tục.
“Nhưng con đã nói rằng Chúa Giê-xu đã thế chỗ cho con.”
“Vâng, Ngài đã thế chỗ cho con,” tôi trả lời.
“Vậy thì con phải là Ba-ra-ba mới đúng!”
Vào lúc đó, tôi đã hiểu ra với một sự rõ ràng tuyệt đối: Tôi chính xác là tội
nhân sắp bị đóng đinh vào thập tự. Thập tự giá đó được chuẩn bị cho tôi. Đó
là nơi tôi đáng lẽ ra phải đến.
Tôi bị thuyết phục phải xác nhận với sự đánh giá của Phao-lô về chính mình
trong Rô-ma 7:18: “Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là
trong xác thịt tôi.” Tôi nhận thấy rằng mỗi một phần trong cá tính tôi đều đã
thấm nhuần sự thối rữa của tội lỗi. Không có gì trong tôi trong là sạch cả, là
tốt đẹp, là có thể đáng được ơn Chúa.
Nhưng tôi phải đáp ứng thế nào đây?
Trong Rô-ma 6:6-13 tôi thấy Phao-lô đưa ra bốn bước kế tiếp.
Câu 6: Trước hết, tôi phải biết rằng bản chất tội lỗi của tôi đã bị làm cho chết
chết khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự. Đây là bước thiết yếu đầu tiên mà
tất cả những bước còn lại đều theo sau.
Câu 11: Tôi phải nghĩ rằng tôi đã chết, giống như ChúaGiê-xu đã chết.
Câu 12: Trên cơ sở đó, tôi phải kiên quyết không để cho tội lỗi tiếp tục thống
trị tôi.
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Câu 13: Tôi phải trình diện chính mình với Chúa như người đã sống lại từ cõi
chết và tôi phải làm cho các chi thể vật lí của tôi trở thành những công cụ theo nghĩa đen, làm vũ khí – của sự công bình. Việc sử dụng từ vũ khí cảnh
báo tôi rằng tôi sẽ phải đối mặt với sự chống cự từ Sa-tan.
Sự Cung Ứng Ba Mặt của Đức Chúa Trời
Để được giải thoát hoàn toàn khỏi sự cai trị của tội lỗi đòi hỏi phải có sự
cung ứng ba mặt của Đức Chúa Trời. Trước hết, Ngài phải xử lí tội lỗi của
chúng ta - những hành động tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải. Bởi vì trên
thập giá, Chúa Giê-xu đã chịu hết những hình phạt cho tội lỗi của chúng ta,
Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho chúng ta mà không thỏa hiệp sự chính trực
của Ngài. Do đó, sự cung ứng đầu tiên là sự tha thứ.
Nhưng rồi Đức Chúa Trời cũng đã phải xử lí bản chất hư hoại trong chúng ta.
Chính bản chất đó khiến chúng ta tiếp tục có những hành động tội lỗi. Sự
cung ứng của Ngài là sự hành quyết - để giết chết bản chất tội lỗi đó. Nhưng
tin tốt là sự hành quyết đó đã diễn ra hơn mười chín thế kỉ trước khi Chúa
Giê-xu chết trên cây thập tự.
Tuy nhiên, đó không phải là kết thúc. Mục đích của Đức Chúa Trời là thay
thế con người cũ tội lỗi bằng một con người mới được tạo dựng theo hình ảnh
của Ngài. Sự cung ứng này được giải thích trong Ê-phê-sô 4:22-24:
Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư
hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh
em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức
Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.
Tuy nhiên, chúng ta không nên cho rằng con người cũ đó sẽ dễ dành chấp
nhận bản án tử dành cho nó. Ngược lại, nhiều khi nó sẽ chiến đấu để giành lại
quyền kiểm soát trên chúng ta. Điều này giải thích cho những lời cảnh báo
của Phao-lô trong sách Cô-lô-se chương 3.
Trong câu 3, ông nói: Vì anh em đã chết... Nhưng trong câu 5, ông lại nói:
“Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục...” Chúng ta phải tin rằng sự chết
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của con người cũ của chúng ta là sự thật và chúng ta phải chủ động chống lại
những cố gắng của nó trong việc giành lại quyền kiểm soát trên với chúng ta.
Kiểm Soát Đời Sống Thuộc Linh Cá Nhân
Thật không may là nhiều Cơ-đốc nhân chân thành lại chưa bao giờ hiểu được
hoặc hưởng lợi từ sự cung ứng trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Họ công bố - và
tiếp tục công bố - sự tha thứ tội lỗi dành cho họ, nhưng họ không biết rằng
Đức Chúa Trời cũng đã khiến cho con người cũ của họ chết đi và thay vào đó
là một con người mới. Hậu quả là đời sống Cơ-đốc của họ là một chu kỳ lặp
đi lặp lại chán ngắt: phạm tội - ăn năn - được tha thứ - và rồi phạm tội trở lại
... Họ không bao giờ được thoát khỏi sự thống trị của bản chất cũ tội lỗi.
Sự phân tích về sự cung ứng trọn vẹn của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi sẽ
giúp chúng ta kiểm soát được đời sống thuộc linh cá nhân. Trong sự kiểm
soát đó, chúng ta sẽ tự hỏi mình những câu hỏi sau:
Tôi thực sự chắc chắn rằng tất cả tội lỗi của tôi đã được tha thứ không?
Tôi đã được giải phóng khỏi sự thống trị của bản chất xác thịt của tôi
chưa?
Tôi đã mặc lấy con người mới được tạo dựng theo sự công bình và sự
thánh khiết thật sự chưa?
Tôi có đang bước theo ChúaGiê-xu không?
Một Thoáng Tương Lai
Tôi sẽ kết thúc chương này với cái nhìn thoáng qua về tương lai, được lấy từ
các chương 7 và 14 của sách Khải Huyền.
Vào cuối thời đại này, Đức Chúa Trời sẽ dự bị cho Ngài 144.000 người Y-sơra-ên bước theo Đấng Mê-si. Ngài sẽ sai họ vào trong một thế giới đang run
rẩy dưới sự ảnh hưởng của cơn đại nạn và họ sẽ gặt hái một mùa thu hoạch
các linh hồn đến nỗi không ai có thể đếm được.
Khải huyền 14:1-5 mô tả về 144,000 người này, sau khi họ hoàn thành thắng
lợi nhiệm vụ của mình và rất có thể - họ đóng ấn lời chứng của mình bằng
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chính huyết của họ. Với danh của Cha của Con được viết trên trán, họ thờ
phượng Đức Chúa Trời bằng một bài hát nghe như tiếng gầm rú của dòng
nước và như một tiếng sấm lớn 4 - một bài hát mà không một ai khác có thể
học thuộc được.
Họ là những người như thế nào?
Những đặc điểm của họ được mô tả rất rõ ràng: không bị ô uế với phụ nữ;
không có sự dối trá trong miệng họ; không tì vết. Làm thế nào mà họ đạt
được những điểm hoàn hảo như vậy? Chỉ có một câu trả lời đơn giản: Chiên
Con đi đâu thì những người này đi theo đó.
Điều này có truyền cảm hứng cho bạn - như nó đã truyền cảm hứng cho tôi với một khao khát bước theo Chúa Giê-xu một cách gần gũi hơn?
Ma-thi-ơ 9:9
Ma-thi-ơ 16:24
3
Lu-ca 22:42
4
Khải huyền 14:2 (NIV)
1
2

Chúng tôi cho phép việc sao chép các bài giảng của DPM vì mục đích phi thương mại để phân
phối miễn phí. Chúng tôi khuyến khích các bạn thực hiện thêm các bản sao để tặng cho bạn bè
của bạn và hội thánh của bạn. Sự giảng dạy của Derek Prince được phân phối trong khu vực này
bởi: Chức vụ Derek Prince Châu Á Thái Bình Dương.
Email: admin@dpm.co.nz. Trang web: derekprince.co.nz
Để truy cập thêm những sự dạy dỗ Kinh Thánh chất lượng cao hơn của Derek Prince, vui lòng
truy cập: www.dpmvietnam.org hoặc quét mã QR
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