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“Vốn đã được sống lại nhờ Chúa  

cho nên chúng ta phải để lòng mong muốn và tìm cho được những sự thuộc linh  

chỉ có trong Chúa là Đấng Tể Trị bằng việc làm cho đời sống chúng ta  

được đồng hóa theo sự sống của Ngài!” 
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“1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ 

ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới 

đất; 3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” 

(Côl. 3:1-3; Sv. 3:1-4) 
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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) 

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời,  
là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” 

(Côl. 3:1) 
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  (1) “được sống lại”: Gr. ζςνεγείπω [sunegeiro]  “cùng sống lại với” (Sv. Mác 16:6 

    “ἐγείπω [egeiro]” 

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

  (3) “sự ở trên trời”: Gr. ἄνω [ano]  “ἄνω [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. δεξιόρ  ὁ θεόρ [dexios ho theos]  “không nhằm  

   xác định vị trí mà chỉ về tính chất” 
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“Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống.” 
(Rô. 14:9) 



6 

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) 

“2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;  
3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” 

(Côl. 3:2-3) 
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 (1)  “ham mến”: Gr. θπονέω [phroneo]  “nặng lòng mong muốn” 

 (2)   “sự ở dưới đất”: Gr. ἐπί  ὁ γῆ [epi ho ge]  “sự trong thế gian” (Sv. 1Gi. 2:15-17; 

   1Cô. 7:31) 

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

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

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

      “Đấng Christ”: Χπιζηόρ [Christos]  “Chúa và Cứu Chúa” 
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“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống,  
không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi;  

nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời,  
là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” 

(Gal. 2:20) 
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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. 

“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ,  
hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.”  

(Côl. 3:1) 
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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. 

“2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;  
3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.”  

(Côl. 3:2-3) 
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“1 Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ  

ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 2 Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất;  
3 vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” 

(Côl. 3:1-3) 


