
 

 

PPHHẢẢII  TTẤẤNN  TTỚỚII  
(Php. 3:7-11) 

“Để có thể tấn tới trên phương diện thuộc linh  

Cơ Đốc Nhân phải loại bỏ cho được rào cản và lực cản (Php. 3:7)  

mà rào cản lớn nhất lại chính là bản thân họ (Php. 3:7a) và lực cản lớn nhất  

lại chính là lợi ích ích kỷ của họ (Php. 3:7b). Việc loại bỏ rào cản và lực cản  

là tiền đề cho việc đạt được mục đích và mục tiêu  

của đời sống Cơ Đốc (Php. 3:8-11) mà theo đó Cơ Đốc Nhân  

không còn chịu để cho sự giả tạm ràng buộc mình nữa (Php. 3:8a)  

mà bươn theo sự đời đời (Php. 3:8b).  

Thế nhưng tất cả sẽ chỉ là ảo vọng  

nếu Cơ Đốc Nhân không xác định được mục tiêu thuộc linh (Php. 3:9-11)  

để tiến hành mà trong đó đời sống công nghĩa (Php. 3:9)  

và đời sống nên thánh (Php. 3:10-11) là hai nội dung chính!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
““……ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  qquuíí  hhơơnn  hhếếtt……””  

(Php. 3:8b) 



 

 

PPHHẢẢII  TTẤẤNN  TTỚỚII  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  PPHHẢẢII  LLOOẠẠII  BBỎỎ  RRÀÀOO  CCẢẢNN  VVÀÀ  LLỰỰCC  CCẢẢNN  (Php. 3:7)   
““NNhhưưnngg  vvìì  ccớớ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ttôôii  đđãã  ccooii  ssựự  llờờii  cchhoo  ttôôii  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ  vvậậyy”” 

(Php. 3:7) 

 

Để có thể tấn tới trên phương diện thuộc linh Cơ Đốc Nhân phải loại 

bỏ cho được rào cản và lực cản (Php. 3:7) mà rào cản lớn nhất lại chính 

là bản thân họ (Php. 3:7a) và lực cản lớn nhất lại chính là lợi ích ích kỷ 

của họ (Php. 3:7b). 

 

1. Rào Cản Lớn Nhất: Chính Bản Thân (Php. 3:7a)  
 ““NNhhưưnngg  vvìì  ccớớ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt……””  (C. 7a) 

 

(1) Dầu bản ngã là không thể triệt tiêu được… 

““AAii  ggììnn  ggiiữữ  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh,,  tthhìì  ssẽẽ  mmấấtt;;  ccòònn  aaii  vvìì  ccớớ  ttaa  mmấấtt  ssựự  

ssốốnngg  mmììnnhh,,  tthhìì  ssẽẽ  ttììmm  llạạii  đđưượợcc”” (Ma. 10:39; Sv. Ma. 16:25; 

Mác 8:35; Lu. 9:24; 17:33) 

 

(2) Ý chí đã được cứu chuộc có thể kiềm chế được bản ngã. 

““KKhháá  ccẩẩnn  tthhậậnn  ggiiữữ  ttấấmm  llòònngg  ccủủaa  ccoonn  hhơơnn  hhếếtt,,__VVìì  ccáácc  nngguuồồnn  

ssựự  ssốốnngg  ddoo  nnơơii  nnóó  mmàà  rraa”” (Châm. 4:23)  

 

2. Lực Cản Lớn Nhất: Lợi Ích Ích Kỷ (Php. 3:7b)  
““……ttôôii  đđãã  ccooii  ssựự  llờờii  cchhoo  ttôôii  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ  vvậậyy”” (C. 7b) 

 

(1) Việc kiềm chế được bản ngã giúp thay đổi được động cơ và 

thái độ sống… 



 

““VVìì  cchhưưnngg  ccủủaa  ccảảii  nnggưươơii  ởở  đđââuu,,  tthhìì  llòònngg  nnggưươơii  ccũũnngg  ởở  đđóó”” 

(Ma. 6:21) 

 

(2) Để chọn đúng giá trị và thứ tự ưu tiên theo ý chỉ của Đức Chúa 

Trời đối với nhân loại. 

““NNhhưưnngg  ttrrưướớcc  hhếếtt,,  hhããyy  ttììmm  kkiiếếmm  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  ssựự  

ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  NNggààii,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  cchhoo  tthhêêmm  ccáácc  nnggưươơii  mmọọii  đđiiềềuu  

ấấyy  nnữữaa”” (Ma. 6:33) 

 

IIII..  ĐĐỂỂ  NNHHẮẮMM  ĐĐẾẾNN  MMỤỤCC  ĐĐÍÍCCHH  VVÀÀ  MMỤỤCC  TTIIÊÊUU  (Php. 3:8-11)   
““……ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  qquuíí  hhơơnn  hhếếtt……”” (Php. 3:8b) 

 

Việc loại bỏ rào cản và lực cản là tiền đề cho việc đạt được mục đích và 

mục tiêu của đời sống Cơ Đốc (Php. 3:8-11) mà theo đó Cơ Đốc Nhân 

không còn chịu để cho sự giả tạm ràng buộc mình nữa (Php. 3:8a) mà 

bươn theo sự đời đời (Php. 3:8b). Tất cả sẽ chỉ là ảo vọng nếu Cơ Đốc 

Nhân không xác định được mục tiêu thuộc linh (Php. 3:9-11) để tiến 

hành mà trong đó đời sống công nghĩa (Php. 3:9) và đời sống nên 

thánh (Php. 3:10-11) là hai nội dung chính! 

 

1. Mục Đích (Php. 3:8) 
 ““……ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  qquuíí  hhơơnn  hhếếtt……”” (Php. 

3:8b)  

 

(1) Không để cho sự giả tạm ràng buộc (Php. 3:8a) 

 ““TTôôii  ccũũnngg  ccooii  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  ssựự  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ……””  (C. 8a) 

 

(2) Mà quyết bươn theo sự đời đời (Php. 3:8b) 

““……vvìì  ssựự  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  qquuíí  hhơơnn  hhếếtt,,  NNggààii  

llàà  CChhúúaa  ttôôii,,  vvàà  ttôôii  vvìì  NNggààii  mmàà  lliiềềuu  bbỏỏ  mmọọii  đđiiềềuu  llợợii  đđóó..  TThhậậtt,,  ttôôii  

xxeemm  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó  nnhhưư  rrơơmm  rráácc,,  hhầầuu  cchhoo  đđưượợcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””  

(C. 8b) 



 

 

2. Mục Tiêu (Php. 3:9-11)  
““……

88
hhầầuu  cchhoo  đđưượợcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  

99
vvàà  đđưượợcc  ởở  ttrroonngg  NNggààii……”” (Php. 

3:8b-9a) 

 

(1) Đời sống công nghĩa (C. 9) 

““vvàà  đđưượợcc  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  đđưượợcc  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  kkhhôônngg  pphhảảii  ccôônngg  

bbììnnhh  ccủủaa  ttôôii  bbởởii  LLuuậậtt  PPhháápp  mmàà  đđếếnn,,  bbèènn  llàà  bbởởii  ttiinn  đđếếnn  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  mmàà  đđưượợcc,,  ttứứcc  llàà  ccôônngg  bbììnnhh  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  

đđãã  llậậpp  llêênn  ttrrêênn  đđứứcc  ttiinn””  (C. 9) 

 

(2) Đời sống nên thánh (C. 10-11) 

““
1100

cchhoo  đđếếnn  nnỗỗii  ttôôii  đđưượợcc  bbiiếếtt  NNggààii,,  vvàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ssựự  ssốốnngg  llạạii  

ccủủaa  NNggààii,,  vvàà  ssựự  tthhôônngg  ccôônngg  tthhưươơnngg  kkhhóó  ccủủaa  NNggààii,,  llààmm  cchhoo  ttôôii  

nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  NNggààii  ttrroonngg  ssựự  cchhếếtt  NNggààii,,  
1111

mmoonngg  cchhoo  ttôôii  đđưượợcc  

đđếếnn  ssựự  ssốốnngg  llạạii  ttừừ  ttrroonngg  kkẻẻ  cchhếếtt””  (C. 10-11) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 

 


