
 
 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  SSỰỰ  CCẢẢNNHH  GGIIÁÁCC  
(Php. 3:1b-6) 

“Giữa vòng Hội Thánh của Đức Chúa Trời  

luôn có những người trông có vẻ như theo Ngài nhưng sự giảng dạy,  

phẩm hạnh, và đời sống của họ lại chống Ngài. Đức Chúa Trời muốn chúng ta  

phải giữ sự cảnh giác, phải biết phân biệt giữa chánh và tà,  

và giữ vững sự tự thức về bản thân…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
““HHããyy  ccooii  cchhừừnngg  llooààii  cchhóó;;    

hhããyy  ccooii  cchhừừnngg  kkẻẻ  llààmm  ccôônngg  ggiiaann  áácc;;    

hhããyy  ccooii  cchhừừnngg  pphhéépp  ccắắtt  bbìì  ggiiảả””  

(Php. 3:2) 



 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  SSỰỰ  CCẢẢNNHH  GGIIÁÁCC  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  PPHHẢẢII  BBIIẾẾTT  PPHHÂÂNN  BBIIỆỆTT  (Php. 3:1b-3)   
““HHããyy  ccooii  cchhừừnngg  llooààii  cchhóó;;  hhããyy  ccooii  cchhừừnngg  kkẻẻ  llààmm  ccôônngg  ggiiaann  áácc;;  hhããyy  ccooii  cchhừừnngg  

pphhéépp  ccắắtt  bbìì  ggiiảả”” (Php. 3:2) 

 

1. Sự Bẩn Thỉu: “Loài Chó” (C. 2)  
 “loài chó”: Gr.      [kuon]  Kẻ có tấm lòng bẩn thỉu và là kẻ bôi 

bẩn Lời Đức Chúa Trời! Đây là hạng người cố tình làm sai lạc Lời của 

Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. 

 

““ĐĐừừnngg  cchhoo  cchhóó  nnhhữữnngg  đđồồ  tthháánnhh,,  vvàà  đđừừnngg  qquuăănngg  hhộộtt  ttrraaii  mmììnnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  

hheeoo,,  kkẻẻoo  nnóó  đđạạpp  ddưướớii  cchhâânn,,  vvàà  qquuaayy  llạạii  ccắắnn  xxéé  ccáácc  nnggưươơii”” (Ma. 7:6) 

 ““MMặặcc  ddầầuu  ssựự  hhứứaa  nngguuyyệệnn  nnggưươơii  tthhểể  nnààoo,,  cchhớớ  đđeemm  vvààoo  nnhhàà  ccủủaa  GGiiêêhhôôvvaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii,,  hhooặặcc  ttiiềềnn  ccôônngg  ccủủaa  mmộộtt  ccoonn  đđĩĩ,,  hhaayy  llàà  ggiiáá  ttrrảả  cchhoo  

mmộộtt  ccoonn  cchhóó;;  vvìì  ccảả  hhaaii  đđềềuu  llấấyy  llààmm  ggớớmm  gghhiiếếcc  cchhoo  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

nnggưươơii”” (Phục. 23:18) 

““KKẻẻ  nngguu  mmuuộộii  llààmm  llạạii  vviiệệcc  nngguu  ddạạii  mmììnnhh,,__KKhháácc  nnààoo  ccoonn  cchhóó  đđãã  mmửửaa  rraa,,  rrồồii  

lliiếếmm  llạạii”” (Châm. 26:11) 

““1100NNhhữữnngg  kkẻẻ  ccaannhh  ggiiữữ  ccủủaa  YYssơơrraaêênn  đđềềuu  llàà  đđuuii  mmùù,,  kkhhôônngg  bbiiếếtt  cchhii  hhếếtt..  

CChhúúnngg  nnóó  tthhảảyy  đđềềuu  llàà  cchhóó  ccââmm,,  cchhẳẳnngg  bbiiếếtt  ssủủaa,,  đđềềuu  cchhiiêêmm  bbaaoo,,  nnằằmm  ssóónngg  

ssưượợtt,,  vvàà  hhaamm  nnggủủ;;  1
111llạạii  llàà  cchhóó  mmêê  ăănn,,  kkhhôônngg  bbiiếếtt  nnoo”” (Ês. 56:10-11) 

 

2. Sự Gian Trá: “Kẻ Làm Công Gian Ác” (C. 2)  
 “kẻ làm công gian ác”: Gr.               [kakos ergates]  Kẻ có 

tấm lòng phản trắc. Đây là hạng người có tấm lòng lật lọng và cố tình 

làm trái ý chỉ của Đức Chúa Trời! 

 

““VVảả  llạạii,,  ccááii  đđiiềềuu  nnggưườờii  ttaa  ttrrôônngg  mmoonngg  nnơơii  nnggưườờii  qquuảảnn  ttrrịị  llàà  pphhảảii  ttrruunngg  

tthhàànnhh”” (1Cô. 4:2)  

““NNhhữữnngg  đđiiềềuu  ccoonn  đđãã  nngghhee  nnơơii  ttaa  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg,,  hhããyy  ggiiaaoo  

pphhóó  cchhoo  mmấấyy  nnggưườờii  ttrruunngg  tthhàànnhh,,  ccũũnngg  ccóó  ttààii  ddạạyy  ddỗỗ  kkẻẻ  kkhháácc”” (2Ti. 2:2) 



 

““HHããyy  cchhuuyyêênn  ttââmm  cchhoo  đđưượợcc  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnhhưư  nnggưườờii  llààmm  ccôônngg  

kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  llấấyy  llòònngg  nnggaayy  tthhẳẳnngg  ggiiảảnngg  ddạạyy  llờờii  ccủủaa  llẽẽ  tthhậậtt”” (2Ti. 

2:15)  

““VVìì  cchhắắcc  ttrroonngg  vvòònngg  aannhh  eemm  pphhảảii  ccóó  bbèè  đđảảnngg,,  hhầầuu  cchhoo  đđưượợcc  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ttrroonngg  

aannhh  eemm  nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnààoo  tthhậậtt  llàà  ttrruunngg  tthhàànnhh”” (1Cô. 11:19) 

““CCòònn  ttêênn  đđầầyy  ttớớ  vvôô  íícchh  đđóó,,  hhããyy  qquuăănngg  nnóó  rraa  nnggooààii  llàà  cchhỗỗ  ttốốii  ttăămm,,  ởở  đđóó  ssẽẽ  ccóó  

kkhhóócc  llóócc  vvàà  nngghhiiếếnn  rrăănngg”” (Ma. 25:30)  

 

3. Sự Giả Tạo: “Phép Cắt Bì Giả” (C. 2)  
 “phép cắt bì thật”: Gr.           [peritemno]  Là sự giao ước với 

Đức Chúa Trời (Sv. Sáng. 17:9-11) rằng sẽ tuân giữ Luật Pháp Ngài 

(Sv. Gal. 5:3).  

 “phép cắt bì giả”: Gr.          [katatome]  Cắt, xén. “Phép cắt bì 

giả” là lối nói đặc ngữ của Kinh Thánh để chỉ về hạng người hữu danh 

vô thực, có hình thức nhưng không giữ sự kết ước với Đức Chúa Trời! 

 

Có ba yếu tố để phân biệt hạng người này: 

(1) “hầu việc” (C. 3): Gr.         [latreuo]  Thật ra là “thờ phượng”. 

Hạng người hữu danh vô thực không thờ phượng Đức Chúa Trời bằng 

“tâm thần và lẽ thật” (Sv. Gi. 4:23) 

(2) “khoe mình” (C. 3): Gr.           [kauchaomai]  Thật ra là “tự 

hào”. Hạng người này không lấy sự toàn tín nơi Đức Chúa Jêsus làm 

chỗ dựa tối cao cho sự cứu rỗi mà lấy những điều khác làm cớ khoe 

mình! 

(3) “tin cậy” (C. 3): Gr.       [peitho]  Thật ra là “đặt lòng tin”. Hạng 

người này không vững trong đức tin mà phụ thuộc xúc cảm, tri giác! 

 

IIII..  PPHHẢẢII  BBIIẾẾTT  TTỰỰ  TTHHỨỨCC  (Php. 3:4-6; Sv. Php. 3:3)   
““VVìì,,  ấấyy  cchhíínnhh  cchhúúnngg  ttaa  llàà  kkẻẻ  cchhịịuu  pphhéépp  ccắắtt  bbìì  tthhậậtt,,  llàà  kkẻẻ  ccậậyy  TThháánnhh  LLiinnhh  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  hhầầuu  vviiệệcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkhhooee  mmììnnhh  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  kkhhôônngg  

đđểể  llòònngg  ttiinn  ccậậyy  ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt  bbaaoo  ggiiờờ”” (Php. 3:3) 

 

1. “Chính Chúng Ta Là Kẻ Chịu Phép Cắt Bì Thật” (C. 3)  
 “phép cắt bì thật”: Gr.           [peritemno] 

““AAnnhh  eemm  ccũũnngg  cchhịịuu  ccắắtt  bbìì  ttrroonngg  NNggààii,,  kkhhôônngg  pphhảảii  pphhéépp  ccắắtt  bbìì  bbởởii  ttaayy  



 

nnggưườờii  ttaa  llààmm  rraa,,  nnhhưưnngg  llàà  pphhéépp  ccắắtt  bbìì  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  llộộtt  bbỏỏ  ttáánnhh  

xxáácc  tthhịịtt  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa”” (Côl. 2:11) 

 “Phép cắt bì thật” (Php. 3:3) là “lột bỏ tánh xác thịt” (Sv. Côl. 2:11): 

Chúng ta đã kết ước nên thánh theo Đức Chúa Trời và đang trong tiến 

trình nên thánh. 

 “Phép cắt bì giả” (Sv. Php. 3:2) cậy vào sự thể hiện của thân xác, làm 

ngơ thái độ của tấm lòng… 

 ““2288VVìì  nnggưườờii  nnààoo  cchhỉỉ  bbềề  nnggooààii  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  tthhìì  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  nnggưườờii  

GGiiuuđđaa,,  ccòònn  pphhéépp  ccắắtt  bbìì  llààmm  vvềề  xxáácc  tthhịịtt  ởở  nnggooààii,,  tthhìì  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  pphhéépp  

ccắắtt  bbìì;;  2
299nnhhưưnngg  bbềề  ttrroonngg  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa  mmớớii  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  pphhéépp  ccắắtt  

bbìì  bbởởii  ttrroonngg  llòònngg,,  llààmm  tthheeoo  ccáácchh  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  kkhhôônngg  tthheeoo  cchhữữ  nngghhĩĩaa,,  

mmớớii  llàà  pphhéépp  ccắắtt  bbìì  tthhậậtt..  MMộộtt  nnggưườờii  GGiiuuđđaa  nnhhưư  vvậậyy  đđưượợcc  kkhheenn  nnggợợii,,  

cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  llooààii  nnggưườờii,,  bbèènn  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Rô. 228-29) 

 Chú Ý: “Phép cắt bì thật” không được loài người khen ngợi! (Sv. Rô. 

2:29b). 

 

2. Phải Chăm Theo Sự Dắt Dẫn Của Đức Thánh Linh (C. 4-

6)  
““ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ttôôii  kkhhôônngg  ccóó  tthhểể  ccậậyy  mmììnnhh  ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt  đđââuu..  VVíí  bbằằnngg  kkẻẻ  

kkhháácc  ttưưởởnngg  rrằằnngg  ccóó  tthhểể  ccậậyy  mmììnnhh  ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt,,  tthhìì  ttôôii  llạạii  ccóó  tthhểể  bbộộii  pphhầầnn  

nnữữaa”” (Php. 3:4) 

 Đừng nao núng vì chúng ta chẳng thiếu ơn… 

““ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii,,  cchhoo  aaii  nnấấyy  đđềềuu  đđưượợcc  ssựự  

íícchh  cchhuunngg”” (1Cô. 12:7) 

   Đừng xem nhẹ đời sống nên thánh vì đó là sự kêu gọi củ chúng ta… 

““1155NNhhưưnngg,,  nnhhưư  ĐĐấấnngg  ggọọii  aannhh  eemm  llàà  tthháánnhh,,  tthhìì  aannhh  eemm  ccũũnngg  pphhảảii  tthháánnhh  

ttrroonngg  mmọọii  ccáácchh  ăănn  ởở  mmììnnhh,,  1
166bbởởii  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  HHããyy  nnêênn  tthháánnhh,,  vvìì  TTaa  llàà  

tthháánnhh”” (1Phi. 1:15-16) 

   Đừng xao lãng việc gây dựng Hội Thánh vì đó là phận sự của chúng 

ta… 

““ẤẤyy  vvậậyy,,  vvìì  aannhh  eemm  nnôônn  nnảả  ưướớcc  aaoo  ccáácc  ssựự  bbaann  cchhoo  tthhiiêênngg  lliiêênngg,,  hhããyy  ttììmm  

cchhoo  đđưượợcc  ddưư  ddậậtt  đđặặnngg  ggââyy  ddựựnngg  HHộộii  TThháánnhh”” (1Cô. 14:12) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


