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““
11
  VVậậyy  nnếếuu  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhããyy  ttììmm  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  llàà  nnơơii  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
22
  HHããyy  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  đđừừnngg  

hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ddưướớii  đđấấtt;;  
33
  vvìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Côl. 3:1-3; Sv. 3:1-4)  

 

 

 

 

 1. Vốn Đã Được Sống Lại Nhờ Chúa Cho Nên Chúng Ta Phải Tìm Cho Được 

Những Sự Thuộc Linh Chỉ Có Trong Chúa Là Đấng Tể Trị (C. 1) 

  ““VVậậyy  nnếếuu  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhããyy  ttììmm  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  

llàà  nnơơii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Côl. 3:1) 

 

  (1) “được sống lại”: Gr.           [sunegeiro]  “cùng sống lại với” (Sv. 

Mác 16:6  “       [egeiro]” 

  (2) “tìm”: Gr.       [zeteo]  “kiếm cho được” 

  (3) “sự ở trên trời”: Gr.     [ano]  “    [ano] “trên cao” (Sv. Gal. 

4:26  không nhằm xác định vị trí mà chỉ về tính chất). 

  (4) “bên hữu Đức Chúa Trời”: Gr.                [dexios ho theos]  

“không nhằm xác định vị trí mà chỉ về tính chất” 

 

““ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  cchhếếtt  vvàà  ssốốnngg  llạạii,,  ấấyy  llàà  đđểể  llààmm  CChhúúaa  kkẻẻ  cchhếếtt  vvàà  kkẻẻ  ssốốnngg..”” 

(Rô. 14:9)  

 

 2. Và Phải Thiết Tha Mong Muốn Có Được Những Sự Thuộc Linh Trong 

Chúa Bằng Việc Làm Cho Đời Sống Chúng Ta Được Đồng Hóa Theo Sự 

Sống Của Ngài (C. 2-3) 

  ““
22
  HHããyy  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  đđừừnngg  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ddưướớii  đđấấtt;;  

33
  vvìì  

aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii..”” (Côl. 3:2-3) 

 

  (1) “ham mến”: Gr.        [phroneo]  “nặng lòng mong muốn” 
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  (2) “sự ở dưới đất”: Gr.           [epi ho ge]  “sự trong thế gian” (Sv. 

1Gi. 2:15-17; 1Cô. 7:31) 

  (3) “giấu với Đấng Christ”: Gr.                     [krupto sun Christos] 

     “giấu”: Gr.        [krupto]  “giữ kín” 

     “với”: Gr.     [sun]  “cùng với” 

     “Đấng Christ”:         [Christos]  “Chúa và Cứu Chúa” 

 

““TTôôii  đđãã  bbịị  đđóónngg  đđiinnhh  vvààoo  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  mmàà  ttôôii  ssốốnngg,,  

kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  ttôôii  ssốốnngg  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssốốnngg  ttrroonngg  ttôôii;;  nnaayy  ttôôii  

ccòònn  ssốốnngg  ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt,,  ấấyy  llàà  ttôôii  ssốốnngg  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  yyêêuu  ttôôii,,  vvàà  đđãã  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  vvìì  ttôôii..”” (Gal. 2:20) 

 

  

 

 

 1. Phải nhận thức được rằng Cơ Đốc Nhân chúng ta đã được sống lại theo 

quyền năng phục sinh của Chúa để tự kiểm về đời sống tái sinh của mình.   

  ““VVậậyy  nnếếuu  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhããyy  ttììmm  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  

llàà  nnơơii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Côl. 3:1) 

 

 2.  Phải thiết tha mong muốn và tìm kiếm sự tể trị của Chúa trên đời sống mình 

như thể Ngài sống trong đời sống mình. 

  ““
22
  HHããyy  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  đđừừnngg  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ddưướớii  đđấấtt;;  

33
  vvìì  

aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii..”” (Côl. 3:2-3) 

 

 

 

 


