
 
 

PPHHẢẢII  QQUUYYẾẾTT  TTÂÂMM  

HHẦẦUU  VVIIỆỆCC  
((Php. 2:17-30))  

“Sự quyết tâm hầu việc là của lễ của Cơ Đốc Nhân  

dâng lên cho Đức Chúa Trời kính yêu của mình và lịch sử Cơ Đốc Giáo  

luôn được tỏa sáng bằng gương quyết tâm hầu việc của Cơ Đốc Nhân  

trải qua các đời từ ban đầu cho đến mãi mãi…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
““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  HHẦẦUU  VVIIỆỆCC  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  GGƯƯƠƠNNGG  QQUUYYẾẾTT  TTÂÂMM  CCỦỦAA  PPHHAAOOLLÔÔ  (Php. 2:17-18)   
““VVíí  ddầầuu  hhuuyyếếtt  ttôôii  pphhảảii  ddùùnngg  đđểể  ttưướớii  ttrrêênn  ccủủaa  ttếế  llễễ  vvàà  ccủủaa  ddâânngg  đđứứcc  ttiinn  aannhh  eemm,,  ttôôii  

ccũũnngg  vvuuii  llòònngg,,  llạạii  đđồồnngg  vvuuii  vvớớii  aannhh  eemm  hhếếtt  tthhảảyy””  (C. 17) 

  

1. Dâng Của Tế Lễ Là Sự Thờ Phượng Cựu Ước (C. 17a) 
““VVíí  ddầầuu  hhuuyyếếtt  ttôôii  pphhảảii  ddùùnngg  đđểể  ttưướớii  ttrrêênn  ccủủaa  ttếế  llễễ  vvàà  ccủủaa  ddâânngg  đđứứcc  ttiinn  aannhh  

eemm……”” (C. 17a) 

Đối với tư tưởng Do Thái Giáo, “của tế lễ” (Lê. 1:2   ןברק[qorban]; Mác 

7:11      ν [korban]) là tất cả vì đó là phương thức và cũng là tấm lòng đối 

với Đức Chúa Trời. “Của Tế Lễ”… 

 

(1) Trên phương diện chất liệu 

a. “Của Lễ Chay” (Sv. Dân. 15:4;  החנמ[minchah]  “của dâng”): 

Làm bằng thực vật. 

 b. “Của Lễ Thiêu” (Sv. Dân. 15:8;  הלע[„olah]  “đốt hết”): Làm 

bằng động vật.  

c. “Của Lễ Quán” (Sv. Dân. 15:10; נסך [necek neh‟-sek]  “để 

uống”, “để trút ra”): Làm bằng rượu (thường được trộn với huyết 

của con sinh tế). 

  

(2) Trên phương diện phương thức và tác dụng 

a. “Của Lễ Dùng Lửa Dâng Lên”, “Của Lễ Toàn Thiêu” (Sv. Lê. 

 , “đốt hết”): Có thể bằng thực vật hay động vật [olah„]הלע  ;1:17

phải được dốt rụi để dâng mùi hương lên làm đẹp ý Đức Chúa 

Trời. 

b. “Của Lễ Chay” (Sv. Lê. 6:14;  החנמ[minchah]  “của dâng”): 

Bằng thực vật, đốt chỉ một phần, phần còn lại Thầy Tế Lễ phải ăn, 

dâng mùi hương lên làm đẹp ý Đức Chúa Trời. 

c. “Của Lễ Thù Ân” (Sv. Lê. 7:11; ׁשםל [shelem]  “cảm tạ và cầu 

an”): Bằng thực vật và động vật, chỉ đốt một phần, bày tỏ lòng 



 

cảm tạ và cầu an. 

d. “Của Lễ Chuộc Tội” (Sv. Lê. 4:3;  האטח[chatta‟ah]  “đền tội”): 

Bằng động vật, xông trên bản thờ và đốt ngoài trại quân, xin được 

đền tội. 

e. “Của Lễ Chuộc Sự Mắc Lỗi” (Sv. Lê. 5:15; אׁשם [„asham]  

“chuộc lỗi”): Bằng động vật, để xin tha sự phạm thánh với Đức 

Chúa Trời hoặc phạm lỗi với người khác, xin được tha thứ. 

 

2. Đức Hy Sinh Cho Thánh Chức Là Ý Thức Thường Trực 

Của Phaolô (C. 17b-18) 
““……ttôôii  ccũũnngg  vvuuii  llòònngg,,  llạạii  đđồồnngg  vvuuii  vvớớii  aannhh  eemm  hhếếtt  tthhảảyy”” (C. 17b) 

 

(1) Phaolô cầm như mình sẽ phải bị xử tử và không hề tiếc thân mà chỉ 

nghĩ đến đức tin của các tín hữu Philíp (Sv. Lu. 9:62) 

(2) Phaolô muốn các tín hữu ở Philíp học theo sự quyết tâm hầu việc của 

mình (C. 18; Sv. 3Gi. 1:4) 

 

IIII..  GGƯƯƠƠNNGG  QQUUYYẾẾTT  TTÂÂMM  CCỦỦAA  TTIIMMÔÔTTHHÊÊ  (Php. 2: 19-24)   
““AAnnhh  eemm  đđãã  bbiiếếtt  ssựự  ttrruunngg  ttíínn  ttừừnngg  ttrrảảii  ccủủaa  nnggưườờii;;  vvàà  bbiiếếtt  nnggưườờii  llàà  ttrruunngg  tthhàànnhh  

vvớớii  ttôôii  vvềề  vviiệệcc  TTiinn  LLàànnhh,,  nnhhưư  ccoonn  ởở  vvớớii  cchhaa  vvậậyy””  (C. 22) 

  

1. Timôthê Dấn Thân Cho Sự Nghiệp Tin Lành (C. 19-21) 
““2200TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  ccóó  aaii  nnhhưư  nnggưườờii  đđồồnngg  ttììnnhh  vvớớii  ttôôii  đđểể  tthhậậtt  llòònngg  lloo  vvềề  

vviiệệcc  aannhh  eemm::  2
211AAii  nnấấyy  đđềềuu  ttììmm  llợợii  rriiêênngg  ccủủaa  mmììnnhh,,  cchhớớ  kkhhôônngg  ttììmm  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (C. 20-21) 

(1) “đồng tình với tôi”: Gr.    ψυχ ς [isopsuchos]  “đồng tâm”, chung 

lòng để hoàn thành sự nghiệp Tin Lành. 

(2) “tìm của Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr.     ω [zeteo]  “khao khát”, 

nuôi chí theo đuổi sự nghiệp Tin Lành. 

  

2. Timôthê Trung Thành Với Sứ Đồ (C. 22-24) 
““AAnnhh  eemm  đđãã  bbiiếếtt  ssựự  ttrruunngg  ttíínn  ttừừnngg  ttrrảảii  ccủủaa  nnggưườờii;;  vvàà  bbiiếếtt  nnggưườờii  llàà  ttrruunngg  

tthhàànnhh  vvớớii  ttôôii  vvềề  vviiệệcc  TTiinn  LLàànnhh,,  nnhhưư  ccoonn  ởở  vvớớii  cchhaa  vvậậyy””  (C. 22) 

(1) “đã biết”: Gr.        [dokime]  “kinh nghiệm” 

(2) “như con ở với cha”: Gr.   υ   ω [douleuo]  “phục vụ” 



 

  

IIIIII..  GGƯƯƠƠNNGG  QQUUYYẾẾTT  TTÂÂMM  CCỦỦAA  ÉÉPPBBAAPPHHÔÔĐĐÍÍCCHH  (Php. 2:25-

30)   
““ẤẤyy  llàà  vvìì  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  nnggưườờii  đđãã  ggầầnn  cchhếếtt,,  lliiềềuu  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđểể  

bbùù  llạạii  ccáácc  vviiệệcc  mmàà  cchhíínnhh  aannhh  eemm  kkhhôônngg  tthhểể  ggiiúúpp  ttôôii””  (C. 30) 

  

1. Vài Nét Về Épbaphôđích (C. 25) 
““TTrroonngg  kkhhii  cchhờờ  đđợợii,,  ttôôii  ttưưởởnngg  ccầầnn  pphhảảii  ssaaii  ÉÉppbbaapphhôôđđíícchh,,  aannhh  eemm  ttôôii,,  bbạạnn  

ccùùnngg  llààmm  vviiệệcc  vvàà  ccùùnngg  cchhiiếếnn  ttrrậậnn  vvớớii  ttôôii,,  đđếếnn  ccùùnngg  aannhh  eemm,,  nnggưườờii  ccũũnngg  llàà  ủủyy  

vviiêênn  ccủủaa  aannhh  eemm  ởở  kkềề  ttôôii,,  đđặặnngg  ccuunngg  ccấấpp  mmọọii  ssựự  ccầầnn  ddùùnngg  cchhoo  ttôôii  vvậậyy”” (C. 

25) 

Épbaphôđích chỉ được Kinh Thánh nhắc đến hai lần trong Sách Philíp (Sv. 

Php. 2:25; 4:18) nhưng quan hệ của ông với Phaolô và Hội Thánh là đặc 

biệt… 

(1) “anh em”: Gr.       ς [adelphos]  Đồng đạo 

(2) “bạn cùng làm việc”: Gr.  υν    ς [sunergos]  Đồng lao 

(3) “bạn cùng chiến đấu”: Gr.  υ         ς [sustratiotes]  Chiến hữu 

(4) “ủy viên”: Gr.         ς [apostolos]  Sứ Đồ  

(5) “cung cấp”: Gr.      υ   ς [leitourgos]  Mục Sư  

  

2. Épbaphôđích Hy Sinh Tận Tụy (C. 26-30) 
““ẤẤyy  llàà  vvìì  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  nnggưườờii  đđãã  ggầầnn  cchhếếtt,,  lliiềềuu  ssựự  ssốốnngg  

mmììnnhh  đđểể  bbùù  llạạii  ccáácc  vviiệệcc  mmàà  cchhíínnhh  aannhh  eemm  kkhhôônngg  tthhểể  ggiiúúpp  ttôôii””  (C. 30) 

(1) Danh tánh: ̓           ς [Epaphroditos]  “tuấn tú”, “khả ái” (Sv. C. 

25) 

(2) Công việc: 

 a. “liều mình” (C. 30)  Tận tụy với trách vụ được giao. 

 b. “gần chết” (C. 27)  Mẫn cán trong công việc phải làm. 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 


