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Trên phương diện bản chất, cuộc theo Chúa của Cơ Đốc Nhân là một cuộc thi về đức 

tận tụy… 

 

Kinh Thánh: 

  

““
1133

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvềề  pphhầầnn  ttôôii,,  ttôôii  kkhhôônngg  ttưưởởnngg  rrằằnngg  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  mmụụcc  đđíícchh,,    
1144

nnhhưưnngg  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..”” 

(Phlp. 3:123-14; Sv. 3:12-16) 

 

Đức tận tụy ấy là để cho các phẩm chất Thiên Đàng trong đời sống của Cơ Đốc Nhân 

cứ mỗi ngày được hình thành rõ nét hơn… 

 

Câu Gốc: 

  

““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..””  

(Phlp. 3:14)  

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

 

““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..”” (Phlp. 3:12) 

 

 1. Còn sống thì cuộc theo Chúa vẫn còn chưa xong, không được tự mãn… (C. 

13) 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvềề  pphhầầnn  ttôôii,,  ttôôii  kkhhôônngg  ttưưởởnngg  rrằằnngg  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  mmụụcc  đđíícchh……”” 

(Phlp. 3:13) 

  (1) “tưởng”: Gr. λογίδομαι [logizomai]  “kể như” 

  (2) “đạt”: Gr. καταλαμβάνω [katalambano]  “có được điều mà mắt nhắm 

đến” 

  (3) “mục đích”… 

    C. 13: Gr. ἔμπροσθεν [emprosthen]  “nơi mắt nhắm đến ở phía 

trước”;  
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    C. 14: Gr. σκοπός [skopos]  “nơi đã được đánh dấu ở phía trước để 

cho mắt nhắm đến” 

   

 2. Trái lại, phải phải toàn tâm, toàn chí cho sự kêu gọi Thiên Thượng đối với đời 

sống mình…   (C. 14) 

““NNhhưưnngg  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..”” (Phlp. 3:14) 

  (1) “quên lửng”: Gr. ἐπιλανθάνομαι [epilanthanomai]  “quên hoàn toàn” 

  (2) “bươn”: Gr. ἐπεκτείνομαι [epekteinomai]  “chồm lên để chộp lấy” 

  (3) “[giựt] giải”: Gr. βραβεῖον [brabeion]  “phần thưởng cho người thắng” 

  (4) “sự kêu gọi trên trời”: Gr. κλῆσις [klesis]  “sự chỉ định Thiên Thượng” 

  SSựự  kkêêuu  ggọọii  pphhổổ  qquuáátt……  

““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”” (Phlp. 3:20) 

  SSựự  kkêêuu  ggọọii  đđặặcc  bbiiệệtt……  

““
1100

MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn  

nnhhaauu,,  kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii..  
1111

VVíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  ggiiảảnngg  lluuậậnn,,  tthhìì  hhããyy  ggiiảảnngg  nnhhưư  rraaoo  llờờii  ssấấmm  

ttrruuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  llààmm  cchhứứcc  ggìì,,  tthhìì  hhããyy  llààmm  nnhhưư  

nnhhờờ  ssứứcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann,,  hhầầuu  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ssáánngg  ddaannhh  

ttrroonngg  mmọọii  ssựự  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt;;  llàà  ĐĐấấnngg  đđưượợcc  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  

qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..  AAmmeenn..”” (1Phi. 4:10-11) 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

  

““
1155

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..  
1166

DDuuyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  bbậậcc  nnààoo,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  đđồồnngg  đđii  vvậậyy..”” (Phlp. 3:12) 

  

 1. Không được tự mãn về mức độ trưởng thành của đời sống thuộc linh của 

mình… (Sv. C. 12-13) 

 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvềề  pphhầầnn  ttôôii,,  ttôôii  kkhhôônngg  ttưưởởnngg  rrằằnngg  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  mmụụcc  đđíícchh”” (Phlp. 

3:13) 

 

 2. Phải dốc hết sức mình để ngày càng trở nên giống Chúa… (Sv. C. 14-16) 

 

““NNhhưưnngg  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..”” (Phlp. 3:14) 


