
 

 

 

PPHHẢẢII  TTIINN  KKÍÍNNHH  
(Php. 3:17-21) 

“Người đã thực sự tái sinh  

không thể có một đời sống vô đạo được. Từ khi được tái sinh  

cho đến lúc được phục sinh họ sống đời sống tin kính” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““CChhúúnngg  ttaa  llàà  ccôônngg  ddâânn  ttrrêênn  ttrrờờii;;    

ấấyy  llàà  ttừừ  nnơơii  đđóó  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  ttrrôônngg  đđợợii  CCứứuu  CChhúúaa  mmììnnhh    

llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  

(Php. 3:20) 



 

 

PPHHẢẢII  TTIINN  KKÍÍNNHH  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  ĐĐỪỪNNGG  SSỐỐNNGG  VVÔÔ  ĐĐẠẠOO  (Php. 3:17-19)   
““

1188bb
LLắắmm  nnggưườờii  ccóó  ccáácchh  ăănn  ởở  nnhhưư  llàà  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  ccủủaa  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt..  
1199

SSựự  ccuuốốii  ccùùnngg  ccủủaa  hhọọ  llàà  hhưư  mmấấtt;;  hhọọ  llấấyy  bbụụnngg  mmììnnhh  llààmm  cchhúúaa  

mmììnnhh,,  vvàà  llấấyy  ssựự  xxấấuu  hhổổ  ccủủaa  mmììnnhh  llààmm  vviinnhh  hhiiểểnn,,  cchhỉỉ  ttưư  ttưưởởnngg  vvềề  ccáácc  vviiệệcc  

tthhếế  ggiiaann  mmàà  tthhôôii”” (C. 18b-19) 

 

1. Không Phải Tất Cả Những Người Xưng Chúa Đều Sống Tin 

Kính (Php. 3:17-18)  

 ““
1177

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii,,  llạạii  xxeemm  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ăănn  ởở  tthheeoo  mmẫẫuu  

mmựựcc  mmàà  aannhh  eemm  tthhấấyy  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttôôii..  
1188

VVìì  ttôôii  đđãã  tthhưườờnngg  nnóóii  đđiiềềuu  

nnầầyy  cchhoo  aannhh  eemm,,  nnaayy  ttôôii  llạạii  kkhhóócc  mmàà  nnóóii  nnữữaa::  LLắắmm  nnggưườờii  ccóó  ccáácchh  

ăănn  ởở  nnhhưư  llàà  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””  (C. 17-

18) 

 

(1) Phận sự Cơ Đốc bình thường là phải hết lòng theo đuổi sự tin 

kính 

““HHễễ  ssựự  ggìì  aannhh  eemm  đđãã  hhọọcc,,  đđãã  nnhhậậnn,,  đđãã  nngghhee  ởở  nnơơii  ttôôii,,  vvàà  đđãã  

tthhấấyy  ttrroonngg  ttôôii,,  hhããyy  llààmm  đđii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ssựự  bbììnnhh  aann  ssẽẽ  

ởở  ccùùnngg  aannhh  eemm”” (Php. 4:9)  

(2) Phận sự Cơ Đốc bình thường là phải tránh xa tính thế gian và 

xác thịt  

““TThhậậtt,,  bbởởii  ttrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  ssựự  gghheenn  gghhéétt  vvàà  ttrraannhh  ccạạnnhh,,  aannhh  

eemm  hháá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  ttáánnhh  xxáácc  tthhịịtt  ăănn  ởở  nnhhưư  nnggưườờii  tthhếế  ggiiaann  

ssaaoo??”” (1Cô. 3:3) 

 

2. Mà Vẫn Còn Có Những Người Sống Vô Đạo (Php. 3:19)  



 

 ““SSựự  ccuuốốii  ccùùnngg  ccủủaa  hhọọ  llàà  hhưư  mmấấtt;;  hhọọ  llấấyy  bbụụnngg  mmììnnhh  llààmm  cchhúúaa  mmììnnhh,,  

vvàà  llấấyy  ssựự  xxấấuu  hhổổ  ccủủaa  mmììnnhh  llààmm  vviinnhh  hhiiểểnn,,  cchhỉỉ  ttưư  ttưưởởnngg  vvềề  ccáácc  vviiệệcc  

tthhếế  ggiiaann  mmàà  tthhôôii””  (C. 19) 

 

(1) Tìm thỏa mãn cho bản ngã  

 ““NNhhữữnngg  kkẻẻ  đđóó  cchhẳẳnngg  hhầầuu  vviiệệcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,  

ssoonngg  hhầầuu  vviiệệcc  ccááii  bbụụnngg  hhọọ,,  vvàà  llấấyy  nnhhữữnngg  llờờii  nnggọọtt  nnggààoo  dduuaa  nnịịnnhh  ddỗỗ  

ddàànnhh  llòònngg  kkẻẻ  tthhậậtt  tthhàà”” (Rô. 16:18; Sv. Giu. 1:11) 

(2) Tự đắc với vật dục  

““DDầầuu  nnóóii  đđếếnn  đđiiềềuu  mmàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđóó  llààmm  ccáácchh  kkíínn  ggiiấấuu,,  

ccũũnngg  đđãã  llàà  hhổổ  tthhẹẹnn  rrồồii”” (Êph. 5:12) 

(3) Đắm mình trong các giá trị thế tục  

““HHọọ  đđãã  mmấấtt  ccảả  ssựự  ccảảmm  bbiiếếtt,,  đđàànnhh  bbỏỏ  mmììnnhh  ttrroonngg  mmộộtt  đđờờii  

bbuuôônngg  lluunngg,,  đđeemm  llòònngg  mmêê  đđắắmm  kkhhôônngg  bbiiếếtt  cchháánn  mmàà  pphhạạmm  hhếếtt  

mmọọii  đđiiềềuu  ôô  uuếế”” (Êph. 4:19)   

 

IIII..  PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  TTIINN  KKÍÍNNHH  (Php. 3:20-21)   
““NNhhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ccôônngg  ddâânn  ttrrêênn  ttrrờờii;;  ấấyy  llàà  ttừừ  nnơơii  đđóó  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  

ttrrôônngg  đđợợii  CCứứuu  CChhúúaa  mmììnnhh  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (C. 20) 

 

1. Tư Cách Công Dân Của Chúng Ta Là Cao Quí Và Nghiêm Túc 

(Php. 3:20)  

 ““NNhhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ccôônngg  ddâânn  ttrrêênn  ttrrờờii;;  ấấyy  llàà  ttừừ  nnơơii  đđóó  mmàà  cchhúúnngg  

ttaa  ttrrôônngg  đđợợii  CCứứuu  CChhúúaa  mmììnnhh  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  (C. 20) 

 

(1) Chúng ta hiện đang tạm trú ở thế gian nhưng sẽ thường trú ở 

Thiên Đàng trong tương lai 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  aannhh  eemm  nnhhưư  nnggưườờii  ởở  ttrrọọ,,  kkẻẻ  đđii  đđưườờnngg,,  ttôôii  

kkhhuuyyêênn  pphhảảii  kkiiêênngg  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  xxáácc  tthhịịtt  ưưaa  tthhíícchh,,  llàà  đđiiềềuu  cchhốốnngg  

ttrrảả  vvớớii  lliinnhh  hhồồnn”” (1Phi. 2:11)  

(2) Chúng ta phải sống với lòng trông cậy về tương lai của chúng 

ta 



 

 ““
22
HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhíínnhh  llúúcc  bbââyy  ggiiờờ  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ccoonn  ccááii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ccòònn  vvềề  ssựự  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  rraa  tthhểể  nnààoo,,  tthhìì  đđiiềềuu  đđóó  

cchhưưaa  đđưượợcc  bbààyy  ttỏỏ..  CChhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  kkhhii  NNggààii  hhiiệệnn  đđếếnn,,  

cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  ggiiốốnngg  nnhhưư  NNggààii,,  vvìì  ssẽẽ  tthhấấyy  NNggààii  nnhhưư  vvốốnn  ccóó  tthhậậtt  

vvậậyy..  
33
AAii  ccóó  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  đđóó  ttrroonngg  llòònngg,,  tthhìì  ttựự  mmììnnhh  llààmm  nnêênn  

tthhaannhh  ssạạcchh,,  ccũũnngg  nnhhưư  NNggààii  llàà  tthhaannhh  ssạạcchh”” (1Gi. 3:2-3)  

 

2. Tương Lai Của Chúng Ta Là Vinh Hiển (Php. 3:21)  

 ““NNggààii  ssẽẽ  bbiiếếnn  hhóóaa  tthhâânn  tthhểể  hhèènn  mmạạtt  cchhúúnngg  ttaa  rraa  ggiiốốnngg  nnhhưư  tthhâânn  tthhểể  

vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii,,  yy  tthheeoo  qquuyyềềnn  pphhéépp  NNggààii  ccóó  đđểể  pphhụụcc  mmuuôônn  vvậậtt””  (C. 

21) 

 

(1) Tương lai vinh hiển vẫn còn ở phía trước, phải sống sao cho 

không đánh mất tương lai  

““NNếếuu  kkẻẻ  cchhếếtt  cchhẳẳnngg  ssốốnngg  llạạii,,  tthhìì  hhããyy  ăănn,,  hhããyy  uuốốnngg,,  vvìì  nnggààyy  mmaaii  

cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  cchhếếtt!!”” (1Cô. 15:32b) 

(2) Đó là sống tin kính từ khi chúng ta được tái sinh cho đến lúc 

chúng ta được phục sinh  

““
33
NNggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CChhaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

cchhúúnngg  ttaa,,  NNggààii  llấấyy  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt  ccảả  tthhểể  kkhhiiếếnn  cchhúúnngg  ttaa  llạạii  

ssaannhh,,  đđặặnngg  cchhúúnngg  ttaa  nnhhờờ  ssựự  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ssốốnngg  llạạii  ttừừ  

ttrroonngg  kkẻẻ  cchhếếtt  mmàà  ccóó  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  ssốốnngg,,  
44
llàà  ccơơ  nngghhiiệệpp  kkhhôônngg  hhưư  

đđii,,  kkhhôônngg  ôô  uuếế,,  kkhhôônngg  ssuuyy  ttàànn,,  đđểể  ddàànnhh  ttrroonngg  ccáácc  ttừừnngg  ttrrờờii  cchhoo  

aannhh  eemm,,  
55
llàà  kkẻẻ  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  nnhhờờ  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

ggiiữữ  cchhoo,,  đđểể  đđưượợcc  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  ggầầnn  hhiiệệnn  rraa  ttrroonngg  kkỳỳ  ssaauu  rrốốtt!!”” 

(1Phi. 1:3-5)  

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 
 


