
 

 

 

PPHHẢẢII  BBỀỀNN  CCHHÍÍ  
(Php. 3:12-16) 

“Vấn đề bền chí theo đuổi sự kêu gọi Thiên Thượng  

về Chức Phận Cơ Đốc đòi hỏi phải có nhận thức đúng  

và thái độ đúng: Phải biết mình đã thuộc về Chúa,  

phải có sự cầu toàn thuộc linh, và phải có sự thực hành thuộc linh” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

““ẤẤyy  kkhhôônngg  pphhảảii  ttôôii  đđãã  ggiiựựtt  ggiiảảii  rrồồii,,    

hhaayy  llàà  đđãã  đđếếnn  nnơơii  ttrrọọnn  llàànnhh  rrồồii  đđââuu,,    

nnhhưưnngg  ttôôii  đđưươơnngg  cchhạạyy  hhầầuu  cchhoo  ggiiựựtt  đđưượợcc,,    

vvìì  cchhíínnhh  ttôôii  đđãã  đđưượợcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ggiiựựtt  llấấyy  rrồồii””  

(Php. 3:12) 



 

 

PPHHẢẢII  BBỀỀNN  CCHHÍÍ  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  PPHHẢẢII  CCÓÓ  TTẦẦMM  NNHHÌÌNN  TTHHUUỘỘCC  LLIINNHH  (Php. 3:12)   
““ẤẤyy  kkhhôônngg  pphhảảii  ttôôii  đđãã  ggiiựựtt  ggiiảảii  rrồồii,,  hhaayy  llàà  đđãã  đđếếnn  nnơơii  ttrrọọnn  llàànnhh  rrồồii  đđââuu,,  

nnhhưưnngg  ttôôii  đđưươơnngg  cchhạạyy  hhầầuu  cchhoo  ggiiựựtt  đđưượợcc,,  vvìì  cchhíínnhh  ttôôii  đđãã  đđưượợcc  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ggiiựựtt  llấấyy  rrồồii”” (C. 12) 

 

“Tự thỉ chí chung, Chức Phận Môn Đồ là sống một đời sống mang 

dấu Thập Tự Giá, được minh thị bằng việc chịu khổ vì Danh Chúa” 

 

1. Nhận Thức: Biết Mình Đang Ở Đâu (C. 12a)  
 ““ẤẤyy  kkhhôônngg  pphhảảii  ttôôii  đđãã  ggiiựựtt  ggiiảảii  rrồồii,,  hhaayy  llàà  đđãã  đđếếnn  nnơơii  ttrrọọnn  llàànnhh  rrồồii  

đđââuu””  (Php. 3:12a) 

 „giựt giải”: Gr.         [lambano], “giữ được trong tay” 

  Hoàn thành, xong việc 

 “trọn lành”: Gr.         [teleioo], “trọn thành”  

 Hoàn hảo, viên thục 
 

2. Thái Độ: Biết Mình Thuộc Về Ai (C. 12b)  
 ““nnhhưưnngg  ttôôii  đđưươơnngg  cchhạạyy  hhầầuu  cchhoo  ggiiựựtt  đđưượợcc,,  vvìì  cchhíínnhh  ttôôii  đđãã  đđưượợcc  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ggiiựựtt  llấấyy  rrồồii””  (Php. 3:12b) 

   “giựt được”: Gr.             [katalambano], “bắt được” 

   Theo đuổi 

 “giựt lấy”: Gr.             [katalambano], “bắt được” 

  Sở hữu  

 

IIII..  PPHHẢẢII  CCÓÓ  SSỰỰ  CCẦẦUU  TTOOÀÀNN  TTHHUUỘỘCC  LLIINNHH  (Php. 3:13-14)   
““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvềề  pphhầầnn  ttôôii,,  ttôôii  kkhhôônngg  ttưưởởnngg  rrằằnngg  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  mmụụcc  đđíícchh”” 



 

“Tấm lòng cầu toàn thuộc linh là yếu tố cốt lõi của sự tiến triển thuộc 

linh” 
 

1. Không Ngưng Nghỉ (C. 13)  
 ““ttôôii  kkhhôônngg  ttưưởởnngg  rrằằnngg  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  mmụụcc  đđíícchh””  (Php. 3:13b) 

 “tưởng”: Gr.           [logizomai]: “cho là, kể như” 

  Muốn đạt được điều tốt hơn, chưa hài lòng 

 Tại sao? 

 Đức Chúa Trời là vô hạn, con người hữu hạn không thể 

lĩnh hội hết Đức Chúa Trời được. 

 Chừng nào còn sống trong thân thể, tiến trình nên thánh 

vẫn chưa hoàn thành. 

 

2. Cứ Theo Đuổi (C. 14)  
 ““TTôôii  ccứứ  llààmm  mmộộtt  đđiiềềuu::  qquuêênn  llửửnngg  ssựự  ởở  đđằằnngg  ssaauu,,  mmàà  bbưươơnn  tthheeoo  ssựự  

ởở  đđằằnngg  ttrrưướớcc,,  ttôôii  nnhhắắmm  mmụụcc  đđíícchh  mmàà  cchhạạyy,,  đđểể  ggiiựựtt  ggiiảảii  vvềề  ssựự  kkêêuu  

ggọọii  ttrrêênn  ttrrờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  

(Php. 3:14) 

 “bươn theo sự ở đằng trước”: Gr.                   [kata 

skopos dioko] 

 Bứt rút về phía mục tiêu, không để vấn vươn bởi bất cứ 

điều gì cả (      [dioko]) 

 “sự kêu gọi”: Gr.        [klesis], “sự kêu gọi của Đức Chúa 

Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” 

 Chức phận Cơ Đốc phổ quát (“chức”: địa vị Cơ Đốc 

Nhân, “phận”: sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời) 

 (1) Sự thông biết về Chúa và về Ân Điển (2Phi. 3:18) 

 (2) Quan hệ ngày càng mật thiết với Chúa (Sv. Gi. 15; 

1Gi. 1:1-3) 

 (3) Trở nên giống Chúa (Sv. Rô. 12:2) 

 Chức phận Cơ Đốc đặc biệt (“tôi tớ” (Php. 1:1): Gr. 

       [doulos], “người nô lệ”  Người hành động theo 



 

ý của chủ) 

 “Tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý 

muốn của Đức Chúa Trời” (Công. 20:27) 

 “Anh em biết tôi chẳng trễ nải rao truyền mọi điều ích lợi 

cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh 

em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia” 

(Công. 20:20) 

 

IIIIII..  PPHHẢẢII  CCÓÓ  SSỰỰ  TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH  TTHHUUỘỘCC  LLIINNHH  (Php. 3:15-16)   
““DDuuyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  bbậậcc  nnààoo,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  đđồồnngg  đđii  vvậậyy”” (C. 

16) 
 

“Một khi vẫn còn ở trong đời tạm này, sự hoàn hảo Cơ Đốc chân thực 

chủ yếu là sự dốc lòng hoàn hảo” 
 

1. Dầu Chưa Hoàn Hảo (C. 15)  
 ““VVậậyy,,  hhễễ  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa,,  pphhảảii  ccóó  ýý  ttưưởởnngg  

đđóó;;  vvàà  nnếếuu  aannhh  eemm  ttưưởởnngg  đđàànngg  kkhháácc,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccũũnngg  ssẽẽ  llấấyy  

ssựự  đđóó  ssooii  ssáánngg  cchhoo  aannhh  eemm””  (Php. 3:15) 

[Do đó chúng ta - cũng như những người được trọn vẹn - cứ chăm 

như thế mà sống; nếu có sai lạc phương diện nào, Đức Chúa Trời 

cũng sẽ bày tỏ cho chúng ta về sự kêu gọi này của Ngài] 

 

2. Vẫn Phải Theo Đuổi Sự Hoàn Hảo (C. 16)  
 ““DDuuyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  bbậậcc  nnààoo,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  đđồồnngg  đđii  vvậậyy””  

(Php. 3:16) 

[Dầu thế nào chúng ta cũng phải lấy điều này làm tiêu chuẩn 

(      [kanon]), làm tâm tình (       [phroneo])] 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


