
CHÚA CHỊU KHỐN KHỔ CHO CHÚNG TA SỐNG BÌNH AN 
Kinh thánh: Ê-sai 53:4-8 

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? 

Mục đích: Giăng 19:30 Mọi việc đã được trọn;  

I. Thân thể của Ngài phải gánh chịu hết tất cả sự đau đớn sĩ nhục:   

1. Ngài mang/ gánh: Ê-sai 53:4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự 

buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và 

đập, và làm cho khốn khổ. → (Hê-bơ-rơ 10:5 Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế 

gian, phán rằng: Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, Nhưng Chúa đã sắm 

sửa một thân thể cho tôi.) 

Lời tiên tri đã được Chúa thực hiện:  Ma-thi-ơ 8:16 Đến chiều, người ta đem cho 

Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được 

hết thảy những người bịnh, vậy cho được ứng nghiệm lời của Đấng tiên tri Ê-sai đã 

nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta, và gánh bịnh hoạn của chúng 

ta. → (Hỡi những kẻ mệt mõi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta.... Ma-thi 11:29-30) 

2. Bị thương/ bị đánh đập: Ê-sai 53:5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự 

gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn 

roi người chúng ta được lành bịnh. 

a. Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 27:27 Lính của quan tổng đốc bèn đem 

Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. 28 Họ cổi áo Ngài 

ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. 31 Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cổi áo điều ra 

mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. 35 Họ đã đóng 

đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài.  

b. Để cho chúng ta được: 

• Ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; (Ê-sai 61:3) → Nặng về tội lỗi 

• Được mặc lấy giáp bằng sự công bình. (Ê-phê-sô 6:14) →Thay cho sự công bình 

riêng chỉ là áo nhớp trước mặt Chúa (Ê-sai 64:6)   

• Được mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương. (1 Tê-sa 5:8)  
c. Làm thế nào để mặc được những áo giáp của Chúa ban cho 

• Hãy lột bỏ áo tối tăm để mặc: Rô-ma 13:12 Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy 

chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng → (Giu-đe 

c23 ghét cả cái áo bị xác thịt làm ô uế) → 2 Cô-rinh-tô 5:4 Bởi chưng chúng ta ở 

trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, 

song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi  

3. Ngài đội mã gai đau đớn: Mat 27:29 Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu,  

a. Để cho chúng ta được: 

• Ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, (Ê-sai 61:3) 

• Ban mão của sự cứu rỗi: (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8b)  

• Đội cho chúng ta mão triều của lòng nhân từ và sự thương xót (Thi thiên 103:4b) 

➢ Mão triều thiên sự sống vinh hiển Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta: 

1 Phi-e-rơ 5:4 Khi Đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ 

được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo 

b. Làm thế nào để giữ được mão Chúa đã ban cho: 

• Hãy giữ lấy điều mình có: Khải-huyền 3:11 Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều 
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ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. 

• Khá giữ trung tín cho đến chết: Khải-huyền 2:10 Ngươi chớ ngại điều mình sẽ 

chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các 

ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín 

cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. 

4. Chúa phải cầm cây sậy: Họ cho Chúa là vua giả/ tự xưng vua nên sĩ nhục Ngài. 

Ma-thi-ơ 27:2 Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát, là quan tổng đốc. → (29b và 

để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy 

Vua của dân Giu-đa. 30 Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài.)  

• Để cho chúng ta gươm và thuẫn quyền năng của Ngài: Ê-phê-sô 6:16 Lại phải lấy 

thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.  
17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời 

Đức Chúa Trời. 

II. Tội lỗi của hết thảy chúng ta chất trên thân thể Chúa Jêsus: Ê-sai 53:6 Chúng ta thảy 

đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng 

ta đều chất trên người. → (Những việc làm của xác thịt: Ga-la-ti 5:19-21) 

• Chúa chịu đoán phạt trong xác thịt thế cho chúng ta: Rô-ma 8:3 Vì điều chi luật 

pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã 

làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi 

chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, 

• Để chúng ta khỏi bị hư mất: Giăng 11:50 Các ngươi chẳng xét rằng thà một người 

vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. 

• Để đem những con chiên lạc mất trở về, an nghĩ trong chuồng của Chúa:  
Giê-rê-mi 50:6 Dân ta vốn là một bầy chiên lạc mất; những kẻ chăn làm cho lộn 

đường, để chúng nó lầm lạc trên các núi, đi từ núi qua gò, quên chỗ mình an nghỉ.  
1 Phi-e-rơ 2:24 Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng 

Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn mình. → (Thi thiên 23)  

III. Ngài yên lặng để chịu hà hiếp: Ê-sai 53:7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ 

chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ 

hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 8 Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; 

trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là 

vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? → (Ngài không có tội Giăng 19:4; 1 Phi-e-rơ 2:22)  

1. Thi thiên diễn tả cảnh tấn công Chúa: Thi thiên 22:12 Có nhiều bò đực bao quanh tôi, 

Những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. 13 Chúng nó hả miệng ra cùng tôi, 

Khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. 14 Tôi bị đổ ra như nước, Các xương cốt tôi đều 

rời rã; Trái tim tôi như sáp, Tan ra trong mình tôi. 15 Sức lực tôi khô như miếng gốm, Và 

lưỡi tôi dính nơi ổ gà; Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết. 16 Vì những chó bao 

quanh tôi, Một lũ hung ác vây phủ tôi; Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi.  

• Để chúng ta được xưng công bình: 1 Phi-e-rơ 2:23 Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, 

chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình; 

Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã 

chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh 

em đã được lành bịnh. 

• Để chúng ta học theo gương Ngài: 1 Phi-e-rơ 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 
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cho anh em noi dấu chân Ngài; 

2. Làm thế nào để hưởng được quyền năng của sự chết và bước vào trong sự sống mới?  

• Phải nhận biết mình đã: Chịu báp tem/đồng chịu đóng đinh/chết/chôn với Ngài: 

Rô-ma 6:1 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân 

điển được dư dật chăng? 2 Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn 

sống trong tội lỗi nữa? 3 Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu 

phép báp tem trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết 

Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, 

hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì 

chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự 

chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống 

lại giống nhau: 6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá 

với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội 

lỗi nữa. 7 Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. 

Cầu nguyện theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nhờ Chúa ứng dụng vào đời sống và chia sẻ 

cho những người chung quanh mình. 
 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/44/6:1
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/44/6:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/44/6:3
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/44/6:4
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/44/6:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/44/6:6
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt/44/6:7

