
 

 

 

PPHHẢẢII  HHIIẾẾUU  HHÒÒAA  
(Php. 4:1-4) 

“Hiếu hòa không phải là không có tinh thần chiến đấu  

mà là hiệp một trong Chúa bằng ý chí trung tín với Tin Lành  

để chiến đấu hiệu quả cho Tin Lành” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““HHỡỡii  aannhh  eemm  rrấấtt  yyêêuu  rrấấtt  tthhiiếếtt,,    

llàà  ssựự  vvuuii  mmừừnngg  vvàà  mmããoo  ttrriiềềuu  tthhiiêênn  cchhoo  ttôôii,,    

kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  ơơii,,  hhããyy  đđứứnngg  vvữữnngg  ttrroonngg  CChhúúaa””  

(Php. 4:1) 



 

 

PPHHẢẢII  HHIIẾẾUU  HHÒÒAA  
  

  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..    BBẰẰNNGG  SSỰỰ  HHIIỆỆPP  MMỘỘTT  TTRROONNGG  CCHHÚÚAA  (Php. 4:1-2)   
““

11
VVậậyy  tthhìì,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  rrấấtt  yyêêuu  rrấấtt  tthhiiếếtt,,  llàà  ssựự  vvuuii  mmừừnngg  vvàà  mmããoo  ttrriiềềuu  

tthhiiêênn  cchhoo  ttôôii,,  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  ơơii,,  hhããyy  đđứứnngg  vvữữnngg  ttrroonngg  CChhúúaa..  
22
TTôôii  

kkhhuuyyêênn  ÊÊvvôôđđii  vvàà  kkhhuuyyêênn  SSiinnttyyccơơ  pphhảảii  hhiiệệpp  mmộộtt  ýý  ttrroonngg  CChhúúaa”” (C. 1-2; 

Sv. Công. 16:11-15, 40) 

 

1.  Chịu Thẩm Quyền Của Chúa (Php. 4:1)  

 ““VVậậyy  tthhìì,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  rrấấtt  yyêêuu  rrấấtt  tthhiiếếtt,,  llàà  ssựự  vvuuii  mmừừnngg  vvàà  mmããoo  ttrriiềềuu  

tthhiiêênn  cchhoo  ttôôii,,  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu  ơơii,,  hhããyy  đđứứnngg  vvữữnngg  ttrroonngg  CChhúúaa””  (C. 1) 

 

 “đứng vững”: Gr.       [steko]  “bám chặt”, “không di 

dịch” 

 ““
2222

HHããyy  llààmm  tthheeoo  llờờii,,  cchhớớ  llấấyy  nngghhee  llààmm  đđủủ  mmàà  llừừaa  ddốốii  mmììnnhh..  
2233

VVìì,,  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  nngghhee  llờờii  mmàà  kkhhôônngg  llààmm  tthheeoo,,  tthhìì  kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  

kkiiaa  ssooii  mmặặtt  mmììnnhh  ttrroonngg  ggưươơnngg,,  
2244

tthhấấyy  rrồồii  tthhìì  đđii,,  lliiềềnn  qquuêênn  mmặặtt  

rraa  tthhểể  nnààoo..  
2255

NNhhưưnngg  kkẻẻ  nnààoo  xxéétt  kkĩĩ  LLuuậậtt  PPhháápp  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  llàà  LLuuậậtt  

PPhháápp  vvềề  ssựự  ttựự  ddoo,,  llạạii  bbềềnn  llòònngg  ssuuyy  ggẫẫmm  llấấyy,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  nngghhee  

rrồồii  qquuêênn  đđii,,  nnhhưưnngg  hhếếtt  llòònngg  ggiiữữ  tthheeoo  pphhéépp  ttắắcc  nnóó,,  tthhìì  kkẻẻ  đđóó  ssẽẽ  

ttììmm  đđưượợcc  pphhưướớcc  ttrroonngg  ssựự  mmììnnhh  vvâânngg  llờờii”” (Gia. 1:22-25)  

 “trong Chúa”: Gr.        [kurios]  “ở dưới quyền của 

Đấng quyết định tất cả” 

 ““
77
VVảả,,  cchhẳẳnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  vvìì  cchhíínnhh  mmììnnhh  mmàà  

ssốốnngg,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa  vvìì  cchhíínnhh  mmììnnhh  

mmàà  cchhếếtt;;  
88
vvìì  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  ssốốnngg,,  llàà  ssốốnngg  cchhoo  CChhúúaa,,  vvàà  nnếếuu  

cchhúúnngg  ttaa  cchhếếtt,,  llàà  cchhếếtt  cchhoo  CChhúúaa..  VVậậyy  nnêênn  cchhúúnngg  ttaa  hhooặặcc  ssốốnngg  



 

hhooặặcc  cchhếếtt,,  đđềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  CChhúúaa  ccảả..  
99
ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  cchhếếtt  vvàà  

ssốốnngg  llạạii,,  ấấyy  llàà  đđểể  llààmm  CChhúúaa  kkẻẻ  cchhếếtt  vvàà  kkẻẻ  ssốốnngg”” (Rô. 14:7-9) 

 

2.  Có Đồng Một Tâm Tình Như Chúa (Php. 4:2)  

 ““TTôôii  kkhhuuyyêênn  ÊÊvvôôđđii  vvàà  kkhhuuyyêênn  SSiinnttyyccơơ  pphhảảii  hhiiệệpp  mmộộtt  ýý  ttrroonngg  

CChhúúaa””  (C. 2) 

   

   “hiệp một ý”: Gr.        [phroneo]  “có cùng một mặt 

bằng nhận thức”  

   ““
11
VVậậyy,,  ttôôii  llàà  kkẻẻ  ttùù  ttrroonngg  CChhúúaa,,  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  

ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmàà  CChhúúaa  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm,,  
22
pphhảảii  

kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg  đđếếnn  đđiiềềuu,,  mmềềmm  mmạạii  đđếếnn  đđiiềềuu,,  pphhảảii  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  

llấấyy  llòònngg  tthhưươơnngg  yyêêuu  mmàà  cchhììuu  nnhhaauu,,  
33
ddùùnngg  ddââyy  hhòòaa  bbììnnhh  mmàà  ggiiữữ  

ggììnn  ssựự  hhiiệệpp  mmộộtt  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 4:1-3) 

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

2:5) 

 “trong Chúa”: Gr. Gr.        [kurios]  “ở dưới quyền của 

Đấng quyết định tất cả” 

 ““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  đđãã  

pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  vvìì  ttôôii”” (Gal. 2:20)    

 

IIII..    BBẰẰNNGG  ÝÝ  CCHHÍÍ  TTRRUUNNGG  TTÍÍNN  VVỚỚII  TTIINN  LLÀÀNNHH  (Php. 4:3)   
““HHỡỡii  kkẻẻ  đđồồnngg  lliiêêuu  ttrruunngg  ttíínn,,  ttôôii  ccũũnngg  xxiinn  aannhh  ggiiúúpp  hhaaii  nnggưườờii  đđàànn  bbàà  ấấyy,,  

nnhhâânn  hhaaii  bbàà  ấấyy  ccùùnngg  ttôôii  đđãã  vvìì  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  mmàà  cchhiiếếnn  đđấấuu;;  CCơơllêêmmăănn  vvàà  

ccáácc  bbạạnn  kkhháácc  đđồồnngg  llààmm  vviiệệcc  vvớớii  ttôôii  ccũũnngg  vvậậyy,,  ccóó  ttêênn  nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđóó  

bbiiêênn  vvààoo  ssáácchh  ssựự  ssốốnngg  rrồồii”” (C. 3) 

 

1.  Mọi Sự Cho Tin Lành (Php. 4:3a)  

 ““HHỡỡii  kkẻẻ  đđồồnngg  lliiêêuu  ttrruunngg  ttíínn,,  ttôôii  ccũũnngg  xxiinn  aannhh  ggiiúúpp  hhaaii  nnggưườờii  đđàànn  



 

bbàà  ấấyy,,  nnhhâânn  hhaaii  bbàà  ấấyy  ccùùnngg  ttôôii  đđãã  vvìì  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  mmàà  cchhiiếếnn  đđấấuu””  

(C. 3a) 

 

 “kẻ đồng liêu trung tín”: Gr. Gr.         [suzugos ]  “có 

chung chí hướng”, “kết chung trong một ách” 

 ““CChhớớ  llààmm  ssựự  cchhii  vvìì  llòònngg  ttrraannhh  ccạạnnhh  hhooặặcc  vvìì  hhưư  vviinnhh,,  nnhhưưnngg  

hhããyy  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg,,  ccooii  nnggưườờii  kkhháácc  nnhhưư  ttôônn  ttrrọọnngg  hhơơnn  mmììnnhh”” 

(Php. 2:3)  

 “vì đạo Tin Lành mà chiến đấu”: Gr.          [sunathleo]  

“cùng nổ lực với nhau”, “cùng chung sức với nhau” 

 ““MMỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  cchhăămm  vvềề  llợợii  rriiêênngg  mmììnnhh,,  

nnhhưưnngg  pphhảảii  cchhăămm  vvềề  llợợii  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa”” (Php. 2:4) 

 

2.  Mọi Người Vì Tin Lành (Php. 4:3b)  

 ““CCơơllêêmmăănn  vvàà  ccáácc  bbạạnn  kkhháácc  đđồồnngg  llààmm  vviiệệcc  vvớớii  ttôôii  ccũũnngg  vvậậyy,,  ccóó  ttêênn  

nnhhữữnngg  nnggưườờii  đđóó  bbiiêênn  vvààoo  SSáácchh  SSựự  SSốốnngg  rrồồii””  (C. 3b) 

 

 “các bạn khác đồng làm việc”: Gr.          [sunergos]  

“bạn đồng lao”, “nghiệp hữu”, “hảo hữu”  

   “Sách Sự Sống”: Gr.            [biblos zoe] 

““KKẻẻ  nnààoo  tthhắắnngg,,  ssẽẽ  đđưượợcc  mmặặcc  ááoo  ttrrắắnngg  nnhhưư  vvậậyy..  TTaa  ssẽẽ  kkhhôônngg  

xxóóaa  ttêênn  nnggưườờii  kkhhỏỏii  SSáácchh  SSựự  SSốốnngg  vvàà  ssẽẽ  nnhhậậnn  ddaannhh  nnggưườờii  ttrrưướớcc  

mmặặtt  CChhaa  TTaa,,  ccùùnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  ccáácc  tthhiiêênn  ssứứ  NNggààii”” (Khải. 3:5; 

Sv. Khải. 19:8)  

   

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 
 


