
ĐỨC CHÚA JÊSUS CHỊU ĐAU KHỔ CHO CHÚNG TA ĐƯỢC PHƯỚC HẠNH  

Kinh thánh Ê-sai 53:1-3 

Câu gốc: Rô-ma 8:32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó 

Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? 

I. Sự ngăn trở để nhận phước hạnh của Đức Chúa Jêsus: Sự không tin danh Ngài 

Ê-sai 53:1 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra 

cho ai? → (Rô-ma 10:16 Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Ê-sai 

có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng?) 

1. Dân Giu-đa không tin Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a: Đấng được xức dầu; Đấng cứu chuộc  

Giăng 1:11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. →(Giăng 5:38 và 

đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến. 39 Các 

ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Kinh Thánh làm 

chứng về Ta vậy. 40 Các ngươi không muốn đến cùng Ta để được sự sống! → (Giăng 12:37 

 Vả, dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài, 38 để được 

ứng nghiệm lời nầy của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh 

tay Chúa đã tỏ ra cho ai?)  

2.  Anh em Ngài không tin Ngài là Đấng Christ: Giăng 7:5 Bởi chưng chính các anh em 

Ngài không tin Ngài. (Đấng được xức dầu) 

3. Môn đồ có kẻ không tin Chúa là Bánh sự sống: Giăng 6:48-60 → (C64 Song trong vòng 

các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ 

phản Ngài.  66 Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa)  

→ Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi sự không tin: Mác 9:24 Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: 

Tôi tin; xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi! → (1 Giăng 5:10 Ai tin đến Con 

Đức Chúa Trời, thì có (lời) chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho 

Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến (lời) chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.  

4. Lời hứa cho những ai tin và nhận danh Đức Chúa Jêsus:  

a. Được làm con của Đức Chúa Trời: Giăng 1:12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban 

cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,  
b. Được sự sống đời đời: 1 Giăng 5:13 Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các 

con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.  

c. Được chữa lành: Công-vụ 3:16 Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm 

cho vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã 

ban cho người nầy sự mạnh khỏe trọn vẹn, tại trước mặt hết thảy các ngươi. 

II. Về hoàn cảnh sống của Đức Chúa Jêsus: Ê-sai 53:2a Người đã lớn lên trước mặt Ngài như 

một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô.   

1. Ngài như một cái chồi: Ê-sai 11:1 Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó 

sẽ ra trái. → (1 Sa-mu-ên 16:7 Sa-mu-ên xức đầu cho Đa-vít con trai của Y-sai làm vua → 

(Xa-cha-ri 3:8) → Khải-huyền 22:16 Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ Ta đến làm chứng về những 

sự đó cho các ngươi trước mặt các Hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai 

sáng chói. 

2. Ngài như cái rễ ra từ đất khô:  

a. Ngài sinh ra: Nơi mảng cỏ, Lu-ca 2:7b. Nơi nuôi gia súc;  

• Tại Bết lê hem: Hỡi Bết lê hem, Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ 

lắm: Mi-chê 5:1a  

b. Ngài trú ngụ ở Ê-díp-tô một thời gian: Ma-thi-ơ 2:13 Thiên sứ bảo Cha mẹ Ngài đem 

Ngài trốn qua Ê-díp-tô vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ mà giết. 

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/44/8:32
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/53:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/44/10:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/1:11
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/5:38
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/5:39
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/5:40
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/12
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/12:37
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/12:38
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/7:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/6:64
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/6:66
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/40/9:24
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/61/5:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/42/1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/42/1:12
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/61/5
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/43/3:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/53:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/22/11:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/8/16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/22:16
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/2:7
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/32/5:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/39/2:13


ĐỨC CHÚA JESUS CHỊU ĐAU KHỔ CHO CHÚNG TA ĐƯỢC PHƯỚC HẠNH 

 

2 
 

c. Ngài trở về từ Ê-díp-tô và sinh sống tại Na-xa-rét: Ma-thi-ơ 2:21-23 

Giăng 1:46  Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?  
d. Gia đình của Ngài: Mác 6:3 Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-

cơ, Giô-sê, Giu-đê, và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây 

ư? Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài.  

e. Trong một thời kỳ tối tăm: Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự 

sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. → (Lu-ca 1:71 Ngài cứu 

chúng tôi khỏi kẻ thù và tay mọi người ghen ghét chúng tôi.)  
3. Ngài trở nên nghèo để chúng ta được giàu có: 2 Cô-rinh-tô 8:9 Vì anh em biết ơn của Đức 

Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi 

sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. 

a. Để Ngài cảm thương cho chúng ta: Hê-bơ-rơ 4:15 Vì chúng ta không có thầy tế lễ 

thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử 

thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. 

b. Để cầu thay cho chúng ta được gần gủi, yêu thương và đắc thắng với Ngài: 

Rô-ma 8:34-39 (C37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà 

thắng hơn bội phần. 39 bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ 

chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa 

Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.) 

4. Diện mạo của Ngài: Chúa chịu sĩ nhục, thương tích để chúng ta được sự vinh hiển của Ngài 

Ê-sai 53:2b Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không 

có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. 3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng 

trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; 

chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. 

a. Người Giu-đa nhận định khi nhìn mặt Ngài: Giăng 8:57 Người Giu-đa nói rằng: Thầy 

chưa đầy năm mươi tuổi, mà đã thấy Áp-ra-ham! → (Lu-ca 3:23→ Độ 30 tuổi);  

❖ Họ cho Ngài là: Ham mê ăn uống: Ma-thi-ơ 11:19; → Bị quỉ ám: Giăng 7:20; 8:52 

b. Mặt Ngài sau khi bị đánh đập: Ê-sai 52:14 Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ, mặt  

mày người xài xể lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xể hơn con trai loài người→ (Ê-sai 

50:6 Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh Ta, và đưa má cho kẻ nhổ râu Ta; ai mắng hoặc giổ trên 

Ta, Ta chẳng hề che mặt. 7 Chúa Giê-hô-va sẽ giúp Ta, nên Ta chẳng bị mắc cỡ; vậy Ta 

làm cho mặt Ta cứng như đá; vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ. → Ma-thi-ơ 

26:67 Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài. → Lu-ca 22:63 Vả, 

những kẻ canh Đức Chúa Jêsus nhạo báng và đánh Ngài; 64 che mặt Ngài lại rồi nói rằng: 

Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi!) 

• Để chúng ta nhận được sự sáng từ mặt Ngài: 2 Cô-rinh-tô 4:6 Vì Đức Chúa Trời, 

là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói 

lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi 

mặt Đức Chúa Jêsus Christ. 

• Được sự xức dầu: Ê-sai 61:3 ban dầu vui mừng thay vì tang chế, → (Hê-bơ-rơ 1:9b 

Đức Chúa Trời của Chúa lấy dầu vui mừng xức cho) → Thi- 45:7 

• Chúa đỡ mặt chúng ta ngước lên như An-ne:  1 Sa-mu-ên 2:1 Bấy giờ An-ne cầu 

nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng, và đỡ cho mặt 

tôi ngước lên. Miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi; Vì sự chửng cứu Ngài làm cho tôi 

đầy khoái lạc. 

• Để chúng ta không bị hổ thẹn về Tin lành Ngài như Phao-lô: Rô-ma 1:16 Thật 
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vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu 

mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc;  

c. Điều chúng ta cần nên làm: để được hưởng và giữ những điều Chúa ban cho 

• Ra khỏi sự ưa muốn của xác thịt/thế gian: Ê-phê-sô 5:14  Cho nên có chép rằng: 

Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ 

chiếu sáng ngươi. 

• Một đời sống tỉnh thức cầu nguyện: Lu-ca 21:36 Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu 

nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con 

người. Em-ma-nu-ên. 
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