
 

  
(Kinh Thánh: Phil. 2:5–11) 

 
““HHããyy  ccóó  đđồồnngg  mmộộtt  ttââmm  ttììnnhh  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  ccóó..””    

(Phil. 2:5) 
 

  

““
55
HHããyy  ccóó  đđồồnngg  mmộộtt  ttââmm  ttììnnhh  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  ccóó,,  

66
NNggààii  vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  

đđẳẳnngg  mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ;;  
77
cchhíínnhh  

NNggààii  đđãã  ttựự  bbỏỏ  mmììnnhh  đđii,,  llấấyy  hhììnnhh  ttôôii  ttớớ  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  

llooààii  nnggưườờii;;  
88
NNggààii  đđãã  hhiiệệnn  rraa  nnhhưư  mmộộtt  nnggưườờii,,  ttựự  hhạạ  mmììnnhh  

xxuuốốnngg,,  vvâânngg  pphhụụcc  cchhoo  đđếếnn  cchhếếtt,,  tthhậậmm  cchhíí  cchhếếtt  ttrrêênn  ccââyy  

tthhậậpp  ttựự..  
99
CCũũnngg  vvìì  đđóó  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  đđeemm  NNggààii  llêênn  

rrấấtt  ccaaoo,,  vvàà  bbaann  cchhoo  NNggààii  ddaannhh  ttrrêênn  hhếếtt  mmọọii  ddaannhh,,  
1100

hhầầuu  

cchhoo  nngghhee  đđếếnn  ddaannhh  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  mmọọii  đđầầuu  ggốốii  ttrrêênn  ttrrờờii,,  

ddưướớii  đđấấtt,,  bbêênn  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhảảyy  đđềềuu  qquuìì  xxuuốốnngg,,  
1111

vvàà  mmọọii  llưưỡỡii  

tthhảảyy  đđềềuu  xxưưnngg  JJêêssuuss  llàà  CChhúúaa,,  mmàà  ttôônn  vviinnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  

llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa..”” (Phil. 2:5-11) 

Sự dạy dỗ mà Sứ Đồ Phaolô đưa ra ở đây thật rõ ràng: 
Nếu muốn làm một môn đồ thực sự của Đức Chúa Jêsus, 
chúng ta phải sống giống như Đức Chúa Jêsus đã sống! 
Chúng ta phải có suy nghĩ như Ngài, có thái độ như Ngài, 
và có hành động như Ngài… Chúng ta phải tận hiến đời 
sống mình để đề cao Chúa và thăng tiến tha nhân hầu cho 
họ có thể đạt đến chỗ tiếp nhận Ngài. 

I. XUẤT PHÁT ĐIỂM  

Đối với con người, sống hạ mình là một điều hết sức 
khó khăn. Cũng giống như chiếc kim la bàn luôn luôn 
chỉ về hướng Bắc, sự vận động tự nhiên của ý thức con 
người là cất mình lên chứ không phải là hạ mình 
xuống! Chắc chắn sự dạy dỗ của phân đoạn Kinh 
Thánh này sẽ đem lại một sứ điệp khó sống cho nhiều 
người. Tận trong sâu thẳm của mỗi linh hồn, xu hướng 
chung là người ta không hưởng ứng với sự hạ mình. 

Khi Sứ Đồ Phaolô viết rằng ““VVìì  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  llàà  ssựự  

ssốốnngg  ccủủaa  ttôôii,,  vvàà  ssựự  cchhếếtt  llàà  đđiiềềuu  íícchh  llợợii  cchhoo  ttôôii  vvậậyy”” 

(Phil. 1:21) thì điều đó có nghĩa là mọi xúc cảm của vị 
Sứ Đồ này đều phụ thuộc vào Thân Vị và Công 
Nghiệp của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta chỉ có thể sống 
được như Phaolô nếu chúng ta cũng biết lấy Đức Chúa 
Jêsus làm lẽ sống cho mình. Chỉ khi nào lẽ sống của 
chúng ta là chính Đức Chúa Jêsus thì chúng ta mới có 
khả năng trở thành Cơ Đốc Nhân tận hiến được: 

““TTôôii  đđãã  bbịị  đđóónngg  đđiinnhh  vvààoo  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  vvớớii  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt,,  mmàà  ttôôii  ssốốnngg,,  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  ttôôii  ssốốnngg  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssốốnngg  ttrroonngg  ttôôii;;  nnaayy  ttôôii  ccòònn  ssốốnngg  ttrroonngg  xxáácc  

tthhịịtt,,  ấấyy  llàà  ttôôii  ssốốnngg  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  yyêêuu  ttôôii,,  vvàà  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  vvìì  

ttôôii..”” (Gal. 2:20) 

Triết lý sống của Cơ Đốc Nhân là lấy đời sống mình 
làm phương tiện thể hiện cho sự sống của Đức Chúa 
Jêsus. Không ai vẫn còn nặng mang tham vọng mà lại 
có thể mặc lấy tâm tình của Đức Chúa Jêsus được, vì 
Ngài đã thực sự hạ mình, đã từ thiên thượng xuống tận 
thế hạ để hầu việc và hy sinh. 

II. PHẠM VI ĐỀ CẬP 

Cơ Đốc Nhân phải có những dấu hiệu nào bày tỏ cho 
sự tận hiến của mình trong cuộc sống đời thường mỗi 
ngày trong mọi việc? Chính đoạn văn Kinh Thánh này 
trả lời câu hỏi ấy cho chúng ta. Qua ngòi bút của Sứ 
Đồ Phaolô Đức Thánh Linh đã khải thị cho chúng ta 
biết rằng để biểu lộ một đời sống tận hiến cho Đức 
Chúa Jêsus, chúng ta phải thực hiện một số các cấp độ 
hạ mình khác nhau theo như chính Đức Chúa Jêsus đã 
thể hiện: 

Thứ nhất, Đức Chúa Jêsus đã tự rời bỏ Thân Vị Đức 
Chúa Trời Thiên Thượng: 

““NNggààii  vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  

bbììnnhh  đđẳẳnngg  mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  

ggiiữữ..”” (Phil. 2:6) 

Tiến trình hạ mình của Đức Chúa Jêsus đã bắt đầu từ 
đâu? Ấy là từ Thượng Đỉnh (không phải “thượng 
đỉnh”). Đức Chúa Jêsus là một Thân Vị trong Tam Vị 

Nhất Thể, Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thượng Đế. 

Trí tuệ hữu hạn của loài người (là loài thọ tạo) không 
thể nào hiểu tường tận lẽ đạo Tam Vị Nhất Thể được, 
nhưng đó là Lẽ Thật, là Chân Lý. Đức Chúa Jêsus 
hằng hữu đồng đẳng với Đức Chúa Cha và Đức Thánh 
Linh, khi Đức Chúa Jêsus khởi sự tiến trình hạ mình 
của Ngài, Ngài đã khởi đầu từ Thượng Đỉnh. Từ đỉnh 
thang bắc cho nhân loại để họ có thể lên chốn thượng 
thiên, Đức Chúa Jêsus đã tự hạ mình xuống nơi thấp 
nhất là thế gian, Ngài đã thân hành xuống tận chân 
thang để đón nhân loại về! (Sv. Sáng. 28:12; Gi. 1:51). 

Sự từ bỏ địa vị Thượng Đỉnh của Đức Chúa Jêsus đặt 
ra cho chúng ta một câu hỏi: Chúng ta đang có thái độ 
như thế nào đối với các chủ quyền và đặc quyền của 
chúng ta? Gương hạ mình của Đức Chúa Jêsus phản 
ánh trung thực các sự dạy dỗ Kinh Thánh về vấn đề 
quyền lợi của Cơ Đốc Nhân. Quyền hợp Kinh Thánh 
của Cơ Đốc Nhân nhiều khi lại chính là quyền từ bỏ 
một hoặc nhiều quyền lợi hợp Kinh Thánh và hợp 
pháp của họ. “Bị mất” luôn luôn là một ý tưởng đáng 
sợ đối với tất cả mọi người, kể cả các Cơ Đốc Nhân 
trưởng thành! Theo bản chất, chúng ta vốn có khuynh 
hướng giành giật. Đổi sự giành giật những điều thế 
gian để nắm bắt các giá trị thuộc về sự sống đời đời là 
một điều quá khó, nhưng đó không phải là một sự tùy 
chọn để chúng ta có thể từ chối! 

““
11
VVậậyy  nnếếuu  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhããyy  

ttììmm  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  llàà  nnơơii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
22
HHããyy  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  

đđừừnngg  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ddưướớii  đđấấtt;;  
33
vvìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  

ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii..  
44
KKhhii  nnààoo  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  aannhh  

eemm,,  ssẽẽ  hhiiệệnn  rraa,,  bbấấyy  ggiiờờ  aannhh  eemm  ccũũnngg  ssẽẽ  hhiiệệnn  rraa  vvớớii  

NNggààii  ttrroonngg  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn..”” (Phil. 3:1-4) 

Đức Chúa Jêsus đã từ đỉnh thang bước xuống đến tận 
chân thang, chúng ta cũng hãy noi gương Ngài! 

Thứ hai, ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđãã  ttựự  llààmm  cchhoo  ttrrốốnngg  rrỗỗnngg  ssựự  

vviinnhh  qquuaanngg  ccủủaa  mmììnnhh: 



 

““cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  ttựự  bbỏỏ  mmììnnhh  đđii”” (Phil. 2:7a). 

“Kenoo” (“ttựự  bbỏỏ  mmììnnhh”) là một động từ Hylạp để nói 
về hành động làm cho trở thành không có những sự 
vốn có, và giáo lý Kinh Thánh này được gọi là giáo lý 
“kenosis” – giáo lý tự bỏ mình của Đức Chúa Jêsus. 

Khi “tự bỏ mình đi”, Đức Chúa Jêsus không bị mất 
bản chất Thiên Thượng, Ngài vẫn cứ là một Ngôi 
trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời vinh hiển nhưng không 
thể hiện các thuộc tính vinh hiển của Ngài ra để Ngài 
có thể chịu lấy phận người như chúng ta.  

Niềm tin và hy vọng thiết tha của chúng ta khiến chúng 
ta thích nghĩ về Chúa với những hình ảnh vinh hiển (và 
đó là một điều phải lẽ), nhưng Chúa cũng muốn chúng 
ta học theo Ngài trong sự tự bỏ mình để dấn thân, hy 
sinh. Cho đến lúc các tôi tớ của Đức Chúa Trời ““đđưượợcc  

đđóónngg  ấấnn”” (Khải. 7:3), Kinh Thánh gọi Đức Chúa Jêsus 
là Chiên Con  ““đđãã  bbịị  ggiiếếtt””, và kể Hội Thánh của Ngài 
như ““NNggưườờii  ĐĐàànn  BBàà”” mang thai bị hiếp đáp: 

““……  CChhíínnhh  ggiiữữaa  NNggôôii  vvàà  BBốốnn  CCoonn  SSiinnhh  VVậậtt,,  ccùùnngg  cchhíínnhh  

ggiiữữaa  CCáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo,,  ccóó  mmộộtt  CChhiiêênn  CCoonn  ởở  đđóó  nnhhưư  đđãã  

bbịị  ggiiếếtt……”” (Khải. 5:6). 

 ““
44
……  ccoonn  rrồồnngg  ấấyy  cchhựựcc  ttrrưướớcc  nnggưườờii  đđàànn  bbàà  ggầầnn  đđẻẻ,,  

hhầầuu  cchhoo  kkhhii  đđẻẻ  rraa  tthhìì  nnuuốốtt  ccoonn  nnggưườờii  đđii……”” (Khải. 
12:4b). 

Đức Chúa Jêsus cũng đã từng tỏ cho chúng ta biết rằng 
có một phép Báptêm mầu nhiệm và đau đớn mà các 
Cơ Đốc Nhân chân thực đều phải trải qua: 

““……  CCáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  uuốốnngg  cchhéénn  TTaa  uuốốnngg,,  vvàà  ssẽẽ  cchhịịuu  pphhéépp  

BBááppttêêmm  TTaa  cchhịịuu……”” (Mác 10:39). 

Là Cơ Đốc Nhân, chúng ta sẽ không thể “xuống 
thang” theo gương Chúa được nếu như chúng ta không 
biết tự từ bỏ “vinh quang” tạm bợ hiện nay! 

Thứ ba, Đức Chúa Jêsus đã chịu lấy phận người: 

““
77
……  llấấyy  hhììnnhh  ttôôii  ttớớ  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  llooààii  nnggưườờii;;  

88
NNggààii  đđãã  hhiiệệnn  rraa  nnhhưư  mmộộtt  nnggưườờii……”” (Phil. 2:7b-8a). 

Sự hạ mình này của Đức Chúa Jêsus chứa đựng ba nội 
dung chính: (1) Ngài tự mặc lấy bản chất người, (2) 
Ngài chịu sống theo thân phận con người, (3) Ngài 
hoàn thành mục đích Thiên Thượng trong nhân trạng 
của Ngài. Tất cả những điều này đều trái ngược hẳn 
các thuộc tính vốn có của Ngài, thế mà Đức Chúa 
Jêsus đã hoàn thành viên mãn tất cả các điều ấy! 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã phản ứng như thế 
nào khi có người đối xử với chúng ta chưa hợp với 
chức danh, địa vị,… vốn có của chúng ta? Chúng ta có 
thái độ như thế nào khi phải hạ cố đối với người khác? 
Chúng ta đã làm gì để là tỏ ra là ““mmuuốốii  ccủủaa  đđấấtt””, ““ssựự  

ssáánngg  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann”” (Ma. 5:14-14)? 

Thứ tư, Đức Chúa Jêsus đã thuận phục Đức Chúa 
Cha cho đến chết: 

““……ttựự  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg,,  vvâânngg  pphhụụcc  cchhoo  đđếếnn  cchhếếtt……”” 
(Phil. 2:8b) 

Ngài đã chịu chết! Chúng ta không thể thấy hết ý nghĩa 
của sự hạ mình này này nếu chúng ta không nhớ được 
rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Ngài là 
Sự Sống và là Đấng ban hơi sống cho mọi loài… 

““SSựự  SSốốnngg  đđãã  bbààyy  ttỏỏ  rraa,,  cchhúúnngg  ttôôii  ccóó  tthhấấyy,,  vvàà  đđaanngg  llààmm  

cchhứứnngg  cchhoo,,  cchhúúnngg  ttôôii  rraaoo  ttrruuyyềềnn  cchhoo  aannhh  eemm  ssựự  ssốốnngg  

đđờờii  đđờờii  vvốốnn  ởở  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa  vvàà  đđãã  bbààyy  ttỏỏ  rraa  cchhoo  

cchhúúnngg  ttôôii  rrồồii..”” (1Gi. 1:2; Sv. Gi. 1:2-3; Rô. 1:3-4; 1Cô. 
8:6b) 

Đấng vốn là Sự Sống đã hạ mình vâng phục để hoàn 
thành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Cha: 

““
1144

VVìì  ccoonn  ccááii  ccóó  pphhầầnn  vvềề  hhuuyyếếtt  vvàà  tthhịịtt,,  nnêênn  cchhíínnhh  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  ccũũnngg  ccóó  pphhầầnn  vvààoo  đđóó,,  hhầầuu  cchhoo  NNggààii  bbởởii  ssựự  

cchhếếtt  mmììnnhh  mmàà  pphháá  ddiiệệtt  kkẻẻ  ccầầmm  qquuyyềềnn  ssựự  cchhếếtt,,  llàà  MMaa  

QQuuỉỉ,,  
1155

llạạii  cchhoo  ggiiảảii  tthhooáátt  mmọọii  nnggưườờii  vvìì  ssợợ  ssựự  cchhếếtt,,  bbịị  ccầầmm  

ttrroommgg  vvòònngg  ttôôii  mmọọii  ttrrọọnn  đđờờii..”” (Hê. 2:14-15) 

Thứ năm, Đức Chúa Jêsus đã chịu lấy cái chết nhục 
nhã và đau đớn của tội nhân: 

““……  tthhậậmm  cchhíí  cchhếếtt  ttrrêênn  CCââyy  TThhậậpp  TTựự..”” (Phil. 2:8b) 

Thập Tự Giá không phải chỉ để làm cho chết mà là 
một hình pháp để lăng nhục tội nhân. Đức Chúa Jêsus 
đã tự xuống khỏi địa vị tối vinh quang để nhận lấy địa 
vị cực ô nhục. Sự hạ mình của Đức Chúa Jêsus là sự hạ 
mình tuyệt đối, nghĩa là chẳng còn có sự hạ mình nào 
hơn thế được. Đức Chúa Jêsus vốn là Đấng Sáng Tạo 
Và Tể Trị của cả vũ trụ đã tự rời bỏ Thân Vị Đức Chúa 
Trời Thiên Thượng, đã tự làm cho trống rỗng sự vinh 
quang của mình, đã chịu lấy phận người, đã thuận 
phục Đức Chúa Cha cho đến chết, và đã chịu lấy cái 
chết đau đớn, nhục nhã của tội nhân trên Thập Tự Giá! 

Tại sao Đức Thánh Linh đã cho phép Sứ Đồ Phaolô trước 
thuật các bước hạ mình tuyệt đối này của Đức Chúa 
Jêsus? Phải chăng chỉ để nhắc chúng ta nhớ đức hạ mình 
độc nhất vô nhị của Cứu Chúa chúng ta? 

Tất nhiên là Đức Thánh Linh muốn chúng ta nhớ đến 
công đức hạ mình của Đức Chúa Jêsus, nhưng đó không 
phải là lý do chính để đoạn văn Kinh Thánh này được 
trước thuật. Đức Thánh Linh đã sử dụng ngòi bút của Sứ 
Đồ Phaolô để vừa nhắc nhở, vừa kêu gọi Hội Thánh tại 
thành Philíp (hai ngàn năm trước) cũng như Hội Thánh 
chúng ta (ngày nay) phải sống hạ mình như Đức Chúa 
Jêsus đã sống: 

““HHããyy  ccóó  đđồồnngg  mmộộtt  ttââmm  ttììnnhh  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  ccóó..””  
(Phil. 2:5) 

Cặp theo sự dạy dỗ phước hạnh này còn có một sự gợi 
nhắc về tương lai vinh hiển của chúng ta khi chúng ta sẽ 
được đồng trị cùng Ngài: 

““  
99
CCũũnngg  vvìì  đđóó  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  đđeemm  NNggààii  llêênn  rrấấtt  

ccaaoo,,  vvàà  bbaann  cchhoo  NNggààii  ddaannhh  ttrrêênn  hhếếtt  mmọọii  ddaannhh,,  
1100

hhầầuu  cchhoo  

nngghhee  đđếếnn  ddaannhh  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  mmọọii  đđầầuu  ggốốii  ttrrêênn  ttrrờờii,,  ddưướớii  

đđấấtt,,  bbêênn  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhảảyy  đđềềuu  qquuìì  xxuuốốnngg,,  
1111

vvàà  mmọọii  llưưỡỡii  tthhảảyy  

đđềềuu  xxưưnngg  JJêêssuuss  llàà  CChhúúaa,,  mmàà  ttôônn  vviinnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa..”” (Phil. 2:9-11) 


