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44
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,,  
55
ttôôii  cchhịịuu  

pphhéépp  ccắắtt  bbìì  nnggààyy  tthhứứ  ttáámm,,  vvềề  ddòònngg  YYssơơrraaêênn,,  cchhii  pphhááii  BBêênnggiiaammiinn,,  nnggưườờii  HHêêbbơơrrơơ,,  

ccoonn  ccủủaa  nnggưườờii  HHêêbbơơrrơơ;;  vvềề  LLuuậậtt  PPhháápp,,  tthhìì  tthhuuộộcc  pphhee  PPhhaarriissii;;  
66
vvềề  llòònngg  ssốốtt  ssắắnngg,,  tthhìì  

llàà  kkẻẻ  bbắắtt  bbớớ  HHộộii  TThháánnhh;;  ccòònn  nnhhưư  vvềề  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  LLuuậậtt  PPhháápp,,  tthhìì  kkhhôônngg  cchhỗỗ  

ttrráácchh  đđưượợcc..  
77
NNhhưưnngg  vvìì  ccớớ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ttôôii  đđãã  ccooii  ssựự  llờờii  cchhoo  ttôôii  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ  vvậậyy..  

88
TTôôii  ccũũnngg  ccooii  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  ssựự  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ,,  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  
99
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;;  
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”” (Php. 

3:4-11)  

 

 

 

 

 1. Đời sống hy sinh là đời sống từ bỏ địa vị (C. 4-6) 

   “cậy”: Gr.       [peitho]             “kỳ vọng”, “tin tưởng” 

   “xác thịt”: Gr.      [sarx]  “nhân thân”, “thân thế” 

  (1) Ưu thế về dòng dõi (C. 5) 

    “chịu phép cắt bì ngày thứ tám” 

    “dòng Ysơraên, chi phái Bêngiamin” 

    “người Hêbơrơ, con của người Hêbơrơ” 

  (2) Ưu thế về công đức (C. 6a) 

    “về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ Hội Thánh” 

  (3) Ưu thế về giai trật (C. 6b) 

    “về sự công bình của Luật Pháp, thì không chỗ trách được” 

 

 2. Đời sống hy sinh là đời sống từ bỏ quyền lợi (C. 7-9) 

  (1) Phải bắt đầu từ việc tìm được Chúa nhờ việc được Chúa tìm… 

    “vì cớ Đấng Christ”: Gr. δ α τ ν χ   τ ν [dia ho Christos]  

“nhờ Đấng Christ” (Sv. Công. 9:1-9) 
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  (2) Không còn xem sự ưu thế về dòng dõi, công đức, giai trật là bằng 

chứng của sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời nữa (C. 7) 

    Tất cả những sự ấy đều thuộc về phạm trù việc làm và là vô nghĩa 

đối với Đức Chúa Trời (Sv. Ês. 64:6) 

    Sự chuẩn thuận của Đức Chúa Trời dành cho thái độ hy sinh, tận 

hiến (Sv. Phlp. 2:5-8) 

  (3) Biết nhìn về tương lai vào kỳ chung thẩm của Đức Chúa Jêsus Christ 

thể theo đức tin chứ không phải theo việc làm (C. 8) 

    Vì việc làm theo Luật Pháp chỉ cho người ta biết tội (Sv. Rô. 3:20) 

    Chỉ bởi đức tin mới được Đức Chúa Trời kể là công bình (Sv. Rô. 

3:22) 

 

 3. Đời sống hy sinh là đời sống của người sống lại (C. 10-11) 

  (1) Phải bắt đầu từ một mối giao ngộ thật với Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. 

C. 10a) 

    “biết”: Gr.   ν     [ginosko]  “tương giao” (Côl. 2:1-3) 

  (2) Phải phát triển thành khát vọng sống như người sống lại (Sv. C. 10b) 

    “quyền phép”: Gr. δ να    [dunamis]  “năng lực Thiên 

Thượng” (Sv. Rô. 8:11) 

  (3) Phải thể ra ra qua đời sống của một người sống như được sống lại (Sv. 

C. 10c-11) 

    “thông công”: Gr.    ν ν α [koinonia]  “hội hiệp” (Sv. Rô. 6:4-

6) 

 

 

 

 

 1. Đừng mắc bẫy của đời này, phải tìm kiếm sự chuẩn thuận của Đức Chúa 

Trời! 

““NNhhưưnngg  vvìì  ccớớ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ttôôii  đđãã  ccooii  ssựự  llờờii  cchhoo  ttôôii  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ  vvậậyy”” (Phlp. 

3:7) 

 

 2. Đừng ham hố đời này, phải có đức tin! 

““TTôôii  ccũũnngg  ccooii  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  ssựự  nnhhưư  llàà  ssựự  llỗỗ,,  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”” 

(Phlp. 3:8) 

 

 3. Đừng sống như người đang chết, phải sống như người đã được sống lại! 

““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”” (Phlp. 3:10) 

 


