
 
 

PPHHẢẢII  QQUUYYẾẾTT  TTÂÂMM  

SSỐỐNNGG  ĐĐẠẠOO  
((Php. 2:12-16))  

“Cuộc sống đạo của Cơ Đốc Nhân vừa đòi hỏi thái độ cẩn trọng vừa đòi hỏi  

sự thực hành chuyên chú. Cơ Đốc Nhân phải có thái độ cẩn trọng  

vì họ không thể tự sống đạo được. Cơ Đốc Nhân phải thực hành sống đạo 

 cách chuyên chú vì Đức Chúa Trời không làm thay cho họ  

mà muốn họ phải vâng lời Ngài” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
““1144PPhhààmm  llààmm  vviiệệcc  ggìì  cchhớớ  nnêênn  llằằmm  bbằằmm  vvàà  llưưỡỡnngg  llựự,,    

1155hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  ởở  ggiiữữaa  ddòònngg  ddõõii  hhuunngg  áácc  nnggaanngg  nngghhịịcchh,,    

đđưượợcc  nnêênn  ccoonn  ccááii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,    

kkhhôônngg  vvíítt,,  kkhhôônngg  ttìì,,  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,    

llạạii  ggiiữữaa  ddòònngg  ddõõii  đđóó,,    

ggiiữữ  llấấyy  đđạạoo  ssựự  ssốốnngg,,  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnhhưư  đđuuốốcc  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann””  

(Php. 2:14-15) 

 



 

 

PPHHẢẢII  QQUUYYẾẾTT  TTÂÂMM  SSỐỐNNGG  ĐĐẠẠOO  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  PPHHẢẢII  CCÓÓ  TTHHÁÁII  ĐĐỘỘ  CCẨẨNN  TTRRỌỌNNGG  VVÀÀ  NNƯƯƠƠNNGG  CCẬẬYY  

(Php. 2:12-13)   
““VVìì  ấấyy  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccảảmm  đđộộnngg  llòònngg  aannhh  eemm  vvừừaa  mmuuốốnn  vvừừaa  llààmm  tthheeoo  ýý  

ttốốtt  NNggààii””  (C. 13) 

  

1. Cẩn Trọng (Php. 2:12) 
““ẤẤyy  vvậậyy,,  hhỡỡii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ttôôii,,  nnhhưư  aannhh  eemm  đđãã  vvâânngg  llờờii  lluuôônn  

lluuôônn,,  cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  kkhhii  ttôôii  ccóó  mmặặtt  mmàà  tthhôôii,,  llạạii  bbââyy  ggiiờờ  llàà  llúúcc  ttôôii  vvắắnngg  mmặặtt,,  

hhããyy  ccàànngg  hhơơnn  nnữữaa,,  mmàà  llấấyy  llòònngg  ssợợ  ssệệtt  rruunn  rrẩẩyy  llààmm  nnêênn  ssựự  ccứứuu  cchhuuộộcc  mmììnnhh”” 

(C. 12) 

 “sợ sệt”: Gr.   βος [phobos]  Bị nhiếp phục bởi tính cao 

trọng của Lời Đức Chúa Trời. 

 “run rẩy”: Gr.    μος [tromos]  Lo rằng năng lực mình 

không xứng hiệp với sứ điệp của Đức Chúa Trời 

 “làm nên sự cứu chuộc mình”: Gr.       α  α     ζομαι 

[soteria katergazomai]  Thể hiện ra sự cứu rỗi mà mình vốn 

đã nhận được. 

(1) Dầu rằng sự cứu rỗi chỉ có thể có được “nhờ ân điển, bởi 

đức tin” người đã được cứu rỗi phải thể hiện ra sự cứu rỗi 

mà mình vốn đã nhận được bằng việc vâng lời Đức Chúa 

Trời trong Kinh Thánh (Sv. Gia. 2:22). 

(2) Tính chất Thiên Thượng của Lời Kinh Thánh đòi hỏi phải 

có thái độ cẩn trọng. 

  

2. Nương Cậy (Php. 2:13) 
““VVìì  ấấyy  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccảảmm  đđộộnngg  llòònngg  aannhh  eemm  vvừừaa  mmuuốốnn  vvừừaa  llààmm  

tthheeoo  ýý  ttốốtt  NNggààii”” (C. 13) 

 “cảm động”: Gr.  ν      [energeo]  “vận hành”, “thi hành 



 

quyền năng”. 

 “muốn: Gr.   λ  [thelo]  Có xu hướng. 

 “làm”: Gr.  ν      [energeo]  “vận động”, “hành động”. 

(1) Tính chất phản nghịch của thế gian (Sv. 1Gi. 2:16) không 

bao giờ thuận lợi cho việc vâng lời Đức Chúa Trời. 

(2) Chỉ có sự vâng lời Đức Chúa Trời mới đem lại sự vâng lời 

Đức Chúa Trời: Chỉ khi nào Cơ Đốc Nhân chịu để cho 

quyền phép của Đức Chúa Trời vận hành trong đời sống 

mình họ mới có thể vâng lời Đức Chúa Trời được! 

 

IIII..  PPHHẢẢII  CCÓÓ  SSỰỰ  TTHHỰỰCC  HHÀÀNNHH  CCHHUUYYÊÊNN  CCHHÚÚ  (Php. 2:14-

16)   
““1144PPhhààmm  llààmm  vviiệệcc  ggìì  cchhớớ  nnêênn  llằằmm  bbằằmm  vvàà  llưưỡỡnngg  llựự,,  1155hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  ởở  ggiiữữaa  

ddòònngg  ddõõii  hhuunngg  áácc  nnggaanngg  nngghhịịcchh,,  đđưượợcc  nnêênn  ccoonn  ccááii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkhhôônngg  

vvíítt,,  kkhhôônngg  ttìì,,  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  llạạii  ggiiữữaa  ddòònngg  ddõõii  đđóó,,  ggiiữữ  llấấyy  đđạạoo  ssựự  ssốốnngg,,  

cchhiiếếuu  ssáánngg  nnhhưư  đđuuốốcc  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann””  (C. 14-15) 

  

1. Quyết Tâm (Php. 2: 14) 
““PPhhààmm  llààmm  vviiệệcc  ggìì  cchhớớ  nnêênn  llằằmm  bbằằmm  vvàà  llưưỡỡnngg  llựự”” (C. 14) 

 “lằm bằm”: Gr.  ο    μ ς [goggusmos]  “thái độ không 

muốn”, “sự cãi trả kín đáo trong lòng”. 

 “lưỡng lự”: Gr.  ιαλο ι μ ς [dialogismos]  “tâm trạng 

không dứt khoát”, “sự phân vân trong tư tưởng”. 

(1) Vì sự vâng lời sẽ dẫn đến sự vâng lời cho nên bí quyết của 

đời sống vâng lời Đức Chúa Trời là quyết tâm vâng lời 

Đức Chúa Trời! 

(2) Việc sống đạo bắt đầu từ ý chí sống đạo kiên định (Sv. 

1Cô. 16:13, Gr.       [steko]), duy trì đức tin (Sv. Giu. 

1:3, Gr.   α  ν ζομαι [epagonizomai], “đấu tranh”). 

 

2. Dốc Sức (Php. 2:15-16) 
““1155hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  ởở  ggiiữữaa  ddòònngg  ddõõii  hhuunngg  áácc  nnggaanngg  nngghhịịcchh,,  đđưượợcc  nnêênn  ccoonn  

ccááii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkhhôônngg  vvíítt,,  kkhhôônngg  ttìì,,  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  llạạii  ggiiữữaa  



 

ddòònngg  ddõõii  đđóó,,  ggiiữữ  llấấyy  đđạạoo  ssựự  ssốốnngg,,  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnhhưư  đđuuốốcc  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann;;  1
166cchhoo  

đđếếnn  nnỗỗii  ttớớii  nnggààyy  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ttôôii  ccóó  tthhểể  kkhhooee  mmììnnhh  rrằằnngg  cchhẳẳnngg  đđãã  cchhạạyy  

vvôô  íícchh  vvàà  kkhhóó  nnhhọọcc  lluuốốnngg  ccôônngg”” (C. 15-16) 

 “giữ lấy đạo sự sống”: Gr. λ  ος ζ         [logos zoe epecho 

(áp dụng)]  Áp dụng sự dạy dỗ của Lời Kinh Thánh để sống 

sự sống đời đời trong đời sống tạm thời này. 

 “chiếu sáng như đuốc”: Gr.  α ν   ς         ν    μος 

[phaino (tỏa sáng) hos phoster en kosmos]  Tỏa sáng để thế 

gian thấy được quyền năng thay đổi đời sống của Lời Đức 

Chúa Trời. 

 “thế gian”: Gr.   ν   [genea]  “thế hệ”, “đời”. 

(1) Sống đạo là dốc lòng đấu tranh trên mọi phương diện để 

sống theo điều mình tin (Sv. Giu. 1:3). 

(2) Cuộc đấu tranh cho việc sống đạo bắt đầu từ việc chiến 

thắng bản thân đến việc chiến thắng thế gian và Ma Quỉ, 

tôn qui vinh hiển về Đức Chúa Trời… 
 ““1111HHỡỡii  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..  1
122PPhhảảii  ăănn  ởở  nnggaayy  llàànnhh  ggiiữữaa  ddâânn  nnggooạạii,,  hhầầuu  cchhoo  hhọọ,,  llàà  

kkẻẻ  vvẫẫnn  ggiièèmm  cchhêê  aannhh  eemm  nnhhưư  nnggưườờii  ggiiaann  áácc,,  đđãã  tthhấấyy  vviiệệcc  llàànnhh  aannhh  

eemm,,  tthhìì  đđếếnn  nnggààyy  CChhúúaa  tthhăămm  vviiếếnngg,,  hhọọ  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” 

(1Phi. 2:11-12) 

 ““SSựự  ttiinn  đđạạoo  tthhaannhh  ssạạcchh  kkhhôônngg  vvếếtt,,  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  

cchhúúnngg  ttaa,,  llàà::  tthhăămm  vviiếếnngg  kkẻẻ  mmồồ  ccôôii,,  nnggưườờii  ggóóaa  bbụụaa  ttrroonngg  ccơơnn  kkhhốốnn  

kkhhóó  ccủủaa  hhọọ,,  vvàà  ggiiữữ  llấấyy  mmììnnhh  cchhoo  kkhhỏỏii  ssựự  ôô  uuếế  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann”” (Gia. 

1:27) 

 ““VVậậyy  hhããyy  pphhụụcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  hhããyy  cchhốốnngg  ttrrảả  mmaa  qquuỉỉ,,  tthhìì  nnóó  ssẽẽ  

lláánnhh  xxaa  aannhh  eemm”” (Gia. 4:7)   
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


