
 
 

GGIIỚỚII  TTHHIIỆỆUU  SSÁÁCCHH  PPHHII  LLÍÍPP  
““TTÂÂMM  TTÌÌNNHH  BBÌÌNNHH  AANN  TTRROONNGG  ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  TTIINN  LLÀÀNNHH””  

  

  ““TTấấmm  llòònngg  ccủủaa  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  lluuôônn  lluuôônn  ccóó  ttáácc  ddụụnngg  đđịịnnhh  hhưướớnngg  đđờờii  ssốốnngg  ccủủaa  hhọọ..    

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmuuốốnn  ccáácc  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  cchhâânn  cchhíínnhh  ccủủaa  NNggààii    

mmặặcc  llấấyy  ttââmm  ttììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,    

đđóónngg  ggóópp  pphhầầnn  ttíícchh  ccựựcc  nnhhấấtt  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ssựự  vvữữnngg  aann  ccủủaa  HHộộii  TThháánnhh,,    

lluuôônn  tthhựựcc  hhàànnhh  đđờờii  ssốốnngg  ccôônngg  nngghhĩĩaa,,    

vvàà  bbiiếếtt  ggiiữữ  mmốốii  qquuaann  hhệệ  ttốốtt  đđốốii  vvớớii  nnhhaauu””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Php. 2:5) 



 

 

GGIIỚỚII  TTHHIIỆỆUU  SSÁÁCCHH  PPHHII  LLÍÍPP  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

II..    BBÌÌNNHH  AANN  CCHHOO  ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  HHỘỘII  TTHHÁÁNNHH  (1:1-30)     

 ““AAnnhh  eemm  hhããyy  hhiiệệpp  ýý  vvớớii  nnhhaauu,,  đđồồnngg  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  đđồồnngg  ttââmm,,  đđồồnngg  

ttưư  ttưưởởnngg  mmàà  llààmm  cchhoo  ttôôii  vvuuii  mmừừnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” (Php. 2:2)  
 

 1. “Phải Giữ Vững Sự Lãnh Đạo” (Php. 1:1-2) 
  Từ Khóa:   “tôi tớ” - “thánh đồ” - “Giám Mục” - “Chấp Sự” (C. 1) - “Đức Chúa 

Trời” - “Cha” - “Đức Chúa Jêsus Christ” (C. 2) 
  Ý Chính:  PPhhaaoollôô  đđaanngg  bbịị  ccấấmm  ccốố  ởở  RRôômmaa    SSựự  llããnnhh  đđạạoo  ccủủaa  HHộộii  TThháánnhh  ccầầnn  

pphhảảii  đđưượợcc  ggiiữữ  vvữữnngg..   

 2. “Phải Giữ Vững Sự Ổn Định” (Php. 1:3-8) 
  Từ Khóa:  “tấn tới” (C. 5) - “làm trọn” (C. 6) - “dự phần” (C. 8) 

 Ý Chính:  HHộộii  TThháánnhh  đđãã  đđưượợcc  tthhàànnhh  llậậpp  ttốốtt,,  đđãã  hhooạạtt  đđộộnngg  hhiiệệuu  qquuảả    PPhhảảii  ggiiữữ  

ssựự  ổổnn  đđịịnnhh  HHộộii  TThháánnhh.. 

 3. “Phải Giữ Vững Sự Trong Sạch” (Php. 1:9-11) 
  Từ Khóa:  “lòng thương yêu” (C. 9) - “tinh sạch” (C. 10) - “trái công bình” (C. 11) 

 Ý Chính:  HHộộii  TThháánnhh  llàà  ccộộnngg  đđooàànn  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđãã  đđưượợcc  ccứứuu    PPhhảảii  ggiiữữ  

vvữữnngg  ssựự  ttrroonngg  ssạạcchh..  
 4. “Phải Giữ Vững Sự Truyền Giáo” (Php. 1:12-18) 
  Từ Khóa:  “sự tấn tới” (C. 12) “chẳng sợ hãi” (C. 13) - “được rao truyền” (C. 18) 

 Ý Chính:  TTrruuyyềềnn  ggiiááoo  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  ccôônngg  vviiệệcc  đđộộcc  qquuyyềềnn  ccủủaa  pphhâânn  hhệệ  llããnnhh  đđạạoo  

  KKhhii  mmọọii  nnggưườờii  ttrroonngg  HHộộii  TThháánnhh  tthhaamm  ggiiaa,,  ssựự  ttrruuyyềềnn  ggiiááoo  pphháátt  ttrriiểểnn.. 
 5. “Phải Giữ Vũng Sự Tích Cực” (Php. 1:19-26) 
  Từ Khóa:  “lòng trông cậy” - “chẳng hổ thẹn” (C. 20) - “tấn tới” (C. 25) - “có nhiều 

cớ khoe mình” (C. 26) 

 Ý Chính:  HHầầuu  vviiệệcc  CChhúúaa  pphhảảii  cchhịịuu  kkhhổổ    ĐĐưượợcc  hhạạnnhh  pphhúúcc  vvềề  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  ttíínn  đđồồ.. 

 6. “Phải Giữ Vững Sự Quyết Tâm” (Php. 1:27-30) 
  Từ Khóa:   “một lòng đứng vững” - “đồng tâm chống cự” (C. 27) - “tin” - “chịu 

khổ” (C. 29)  

 Ý Chính:  CCoonn  tthhuuyyềềnn  HHộộii  TThháánnhh  lluuôônn  ggặặpp  gghhềềnnhh,,  tthháácc    PPhhảảii  ggiiữữ  vvữữnngg  ssựự  

qquuyyếếtt  ttââmm.. 
 



 

IIII..    BBÌÌNNHH  AANN  CCHHOO  ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  CCÁÁ  NNHHÂÂNN  (2:1 - 3:21) 

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

 1. “Nền Tảng Của Sự Hiệp Nhất” (Php. 2:1-4) 
  Từ Khóa:  “trong Đấng Christ” - “Thánh Linh” (C. 1) - “hiệp ý với nhau” (C. 2) - 

“khiêm nhường” (C. 3) - “chăm về lợi kẻ khác” (C. 4) 

 Ý Chính:  NNềềnn  ttảảnngg  hhợợpp  nnhhấấtt  dduuyy  nnhhấấtt  llàà  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  bbởởii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  

LLiinnhh,,  bbằằnngg  ýý  cchhíí  đđồồnngg  ttââmm.. 
 2. “Gương Hạ Mình Vĩ Đại” (Php. 2:5-11) 
  Từ Khóa:  “tâm tình” (C. 5) - “tự bỏ mình” (C. 6) - “vâng phục” (C. 8) 

 Ý Chính:  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  ggưươơnngg  hhạạ  mmììnnhh  vvĩĩ  đđạạii    CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  pphhảảii  

mmặặcc  llấấyy  ttââmm  ttììnnhh  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt.. 
 3. “Phải Quyết Tâm Sống Đạo” (Php. 2:12-16) 
  Từ Khóa:  “vâng lời luôn luôn” (C. 12) - “chớ nên” (C. 14) - “chiếu sáng” (C. 15) 

 Ý Chính:  ĐĐểể  ssốốnngg  ĐĐạạoo  pphhảảii  ccóó  qquuyyếếtt  ttââmm  mmớớii  ccóó  tthhểể  nnhhờờ  qquuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  

TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  vvâânngg  pphhụụcc  ĐĐạạoo.. 
 4. “Phải Tận Tụy Hầu Việc” (Php. 2:17-30) 
  Từ Khóa:  “đồng tình” (C. 20) - “trung tín từng trải” - “trung thành” (C. 22) 

 Ý Chính:  PPhhảảii  ttậậnn  ttụụyy  hhầầuu  vviiệệcc  qquuaa  ssựự  hhỗỗ  ttrrợợ  llẫẫnn  nnhhaauu  mmộộtt  ccáácchh  ttíícchh  ccựựcc  ttrroonngg  

mmọọii  ssựự.. 
 5. “Phải Giữ Sự Lạc Quan” (Php. 3:1a) 
  Từ Khóa:  “hãy vui mừng trong Chúa” (C. 1) 

 Ý Chính:  BBấấtt  cchhấấpp  mmọọii  ttrrởở  nnggạạii  vvàà  ggiiaann  ttrruuâânn,,  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  lluuôônn  ccóó  đđủủ  llýý  ddoo  đđểể  

ssốốnngg  llạạcc  qquuaann  ttrroonngg  TTiinn  LLàànnhh.. 
 6. “Phải Cảnh Giác” (Php. 3:1b-6) 
  Từ Khóa:  “coi chừng” - “chó” - “làm công gian ác” (C. 2)  

 Ý Chính:  PPhhảảii  ccảảnnhh  ggiiáácc  vvớớii  ggiiááoo  ssưư  ggiiảả  llàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccóó  hhạạii  cchhoo  HHộộii  TThháánnhh  vvàà  

đđờờii  ssốốnngg  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn.. 
 7. “Phải Tấn Tới” (Php. 3:7-11) 
  Từ Khóa:  “quí hơn hết” - “được Đấng Christ” (C. 8) - “nên giống như Ngài” (C. 

10) 

 Ý Chính:  ĐĐíícchh  đđiiểểmm  cchhâânn  cchhíínnhh  ccủủaa  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  llàà  ttrrởở  nnêênn  ggiiốốnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt  nnggààyy  ccàànngg  nnhhiiềềuu  hhơơnn    PPhhảảii  bbiiếếtt  ttừừ  bbỏỏ  đđểể  ttấấnn  ttớớii.. 

 8. “Phải Bền Chí” (Php. 3:12-16) 
  Từ Khóa:  “chạy hầu cho giựt được” (C. 12) - “quên lửng” - “bươn theo” (C. 14) 

 Ý Chính:  CCuuộộcc  tthheeoo  CChhúúaa  llàà  mmộộtt  ccuuộộcc  đđuuaa  vvềề  ssựự  bbềềnn  cchhíí  ttrroonngg  vviiệệcc  bbiiếếnn  đđổổii  mmììnnhh  

tthheeoo  ccáácc  mmỹỹ  đđứứcc  ccủủaa  NNggààii.. 



 

 9. “Phải Tin Kính” (Php. 3:17-21) 
  Từ Khóa:  “bắt chước” (C. 17) - “công dân trên trời” - “trông đợi” (C. 20) 

 Ý Chính:  LLàà  ccôônngg  ddâânn  TThhiiêênn  QQuuốốcc,,  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  pphhảảii  ssốốnngg  đđờờii  ssốốnngg  ttiinn  kkíínnhh  

tthheeoo  mmẫẫuu  mmựựcc  ccủủaa  CCứứuu  CChhúúaa  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa.. 

 

IIIIII..    BBÌÌNNHH  AANN  CCHHOO  QQUUAANN  HHỆỆ  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  (4:1-23) 

““HHããyy  cchhoo  mmọọii  nnggưườờii  đđềềuu  bbiiếếtt  nnếếtt  nnhhuu  mmìì  ccủủaa  aannhh  eemm..  CChhúúaa  đđãã  

ggầầnn  rrồồii”” (Php. 4:5)  
 

 1. “Phải Hiếu Hòa” (Php. 4:1-3) 
  Từ Khóa:  “đứng vững trong Chúa” (C. 1) - “hiệp một ý” (C. 2 -    

 Ý Chính:  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  cchhâânn  cchhíínnhh  lluuôônn  bbiiếếtt  tthheeoo  đđuuổổii  ssựự  hhòòaa  tthhuuậậnn  ttrroonngg  

CChhúúaa... 

 2. “Phải Nương Cậy” (Php. 4:4-9) 
  Từ Khóa:  “chớ lo phiền” - “cầu nguyện” - “nài xin” - “tạ ơn” - “trình” (C. 6) 

  Ý Chính:  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  cchhâânn  cchhíínnhh  lluuôônn  nnưươơnngg  ccậậyy  CChhúúaa  bbằằnngg  mmộộtt  đđờờii  ssốốnngg  

ccầầuu  nngguuyyệệnn.. 

 3. “Phải Hào Phóng” (Php. 4:10-20) 
  Từ Khóa:  “lo tưởng” (C. 10) - “cung cấp” (C. 16)    

  Ý Chính:  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  cchhâânn  cchhíínnhh  ssốốnngg  lloo  ttưưởởnngg  cchhoo  nnhhaauu  mmộộtt  ccáácchh  hhààoo  

pphhóónngg.. 
 4. “Phải Thân Thiết” (Php. 4:21-23) 
  Từ Khóa:  “chào” (C. 21) - “nguyền xin” (C. 22)  

  Ý Chính:   CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  cchhâânn  cchhíínnhh  lluuôônn  ssốốnngg  ttrroonngg  mmốốii  tthhâânn  ááii  vvớớii  nnhhaauu  CCơơ  

ĐĐốốcc  NNhhâânn  cchhâânn  cchhíínnhh  lluuôônn  ssốốnngg  ttrroonngg  mmốốii  tthhâânn  ááii  vvớớii  nnhhaauu    TThhểể  hhiiệệnn  

ssựự  tthhâânn  tthhiiếếtt  bbằằnngg  vviiệệcc  cchhààoo  tthhăămm  vvàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn.. 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 

 


