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1122
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..  
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..  
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”” (Php. 3:12-16)  

 

 

 

 

 1. Để có thể dốc sức hầu việc phải có chí quyết tâm (C. 12) 

  (1) Bằng một sự nhìn nhận thực tế 

   ““ẤẤyy  kkhhôônngg  pphhảảii  ttôôii  đđãã  ggiiựựtt  ggiiảảii  rrồồii,,  hhaayy  llàà  đđãã  đđếếnn  nnơơii  ttrrọọnn  llàànnhh  rrồồii  

đđââuu”” (Phlp. 3:12a) 

    “giựt giải rồi”: Gr.         [lambano]  “nhận được phần 

thưởng vì đã hoàn thành phận sự” (Sv. 1Cô. 9:24-27) 

  (2) Bằng một sự nổ lực thực tiễn 

   ““nnhhưưnngg  ttôôii  đđưươơnngg  cchhạạyy  hhầầuu  cchhoo  ggiiựựtt  đđưượợcc”” (Phlp. 3: 12b) 

    “chạy”: Gr.       [dioko]  “theo đuổi cách hết sức” 

  (3) Bằng một sự xác định thực sự 

 ““vvìì  cchhíínnhh  ttôôii  đđãã  đđưượợcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ggiiựựtt  llấấyy  rrồồii”” (Phlp. 3: 

12c) 

 “giựt”: Gr.             [katalambano]  “cai quản” (Sv. Rô. 

14:7-9) 

 

 2. Để có thể dốc sức hầu việc phải có đức kiên trì (C. 13-14) 

  (1) Bằng việc không nuôi ảo tưởng (C. 13) 

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

(Phlp. 3:13) 

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

  (2) Bằng việc bám sát hiện thực (C. 14a) 
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   ““nnhhưưnngg  ttôôii  ccứứ  llààmm  mmộộtt  đđiiềềuu::  qquuêênn  llửửnngg  ssựự  ởở  đđằằnngg  ssaauu,,  mmàà  bbưươơnn  tthheeoo  

ssựự  ởở  đđằằnngg  ttrrưướớcc”” (Phlp. 3: 14a) 

    “bươn”: Gr.              [epekteinomai]  “rướn lên” 

  (3) Bằng việc hoàn thành sự kêu gọi Thiên Thượng (C. 14b) 

   ““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. 3:14b) 

    “mục đích”: Gr.        [skopos]  “điểm đến cuối cùng” 

 

 3. Để có thể dốc sức hầu việc phải có lòng kết ước (C. 15-16) 

  (1) Phải nuôi chí (C. 15a) 

   ““VVậậyy,,  hhễễ  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa,,  pphhảảii  ccóó  ýý  ttưưởởnngg  đđóó”” 

(Phlp. 3:15a) 

    “trọn vẹn”: Gr.         [teleios]  “trưởng thành” 

  (2) Phải bền chí (C. 15b) 

   ““vvàà  nnếếuu  aannhh  eemm  ttưưởởnngg  đđàànngg  kkhháácc,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccũũnngg  ssẽẽ  llấấyy  ssựự  đđóó  ssooii  

ssáánngg  cchhoo  aannhh  eemm”” (Phlp. 3:15b) 

    “soi sáng”: Gr.            [apokalupto]  “bày tỏ” 

  (3) Phải vững chí (C. 16) 

   ““DDuuyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  bbậậcc  nnààoo,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  đđồồnngg  đđii  vvậậyy”” 

(Phlp. 3:16) 

    “đồng đi”: “cùng sống và nghĩ như nhau”… (Sv. Phlp. 2:1-4) 

      “    χ           [stoicheo kanon]”: Hiệp lực 

      “ υ   φρ      [ autos phroneo]”: Đồng tâm  

 

 

 

 

 1. Phải nhận thức rõ về chức phận hầu việc! 

““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) 

 

 2. Phải xác định đúng về mục đích hầu việc! 

““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) 

 

 3. Phải nuôi chí về nhiệt tình hầu việc! 

““DDuuyy  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđạạtt  đđếếnn  bbậậcc  nnààoo,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  đđồồnngg  đđii  vvậậyy”” (Phlp. 

3:16) 

 

 


