
 
 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG    

SSỰỰ  ỔỔNN  ĐĐỊỊNNHH  
  ((Php. 1:3-8))  

““SSựự  ổổnn  đđịịnnhh  ttrroonngg  HHộộii  TThháánnhh  đđưượợcc  bbiiểểuu  hhiiệệnn  ttậậpp  ttrruunngg    

ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  ccôônngg  TTiinn  LLàànnhh  vvàà  ssựự  ttấấnn  ttớớii  ccủủaa  TTiinn  LLàànnhh,,    

nnhhữữnngg  đđiiềềuu  nnààyy  pphhảảii  đđưượợcc  nnhhậậnn  tthhấấyy  qquuaa  ssựự  lloo  ttưưởởnngg  llẫẫnn  nnhhaauu    

vvàà  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  đđốốii  vvớớii  nnhhaauu    

tthheeoo  mmẫẫuu  mmựựcc  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
““TTừừ  bbuuổổii  bbaann  đđầầuu  cchhoo  đđếếnn  bbââyy  ggiiờờ,,    

aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  tthhôônngg  ccôônngg  ttrroonngg  ssựự  ttấấnn  ttớớii  ccủủaa  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh”” 

(Php. 1:5) 



 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG  SSỰỰ  ỔỔNN  ĐĐỊỊNNHH  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..    TTRRỌỌNNGG  TTÂÂMM  CCỦỦAA  SSỰỰ  ỔỔNN  ĐĐỊỊNNHH  TTRROONNGG  HHỘỘII  TTHHÁÁNNHH  

(Php. 1:3-6)     
 ““TTừừ  bbuuổổii  bbaann  đđầầuu  cchhoo  đđếếnn  bbââyy  ggiiờờ,,  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  tthhôônngg  ccôônngg  ttrroonngg  

ssựự  ttấấnn  ttớớii  ccủủaa  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh”” (C. 5)  
 

 1. Sự Thông Công Trong Tin Lành (Php. 1:3-5) 
  ““TTừừ  bbuuổổii  bbaann  đđầầuu  cchhoo  đđếếnn  bbââyy  ggiiờờ,,  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  tthhôônngg  ccôônngg  

ttrroonngg  ssựự  ttấấnn  ttớớii  ccủủaa  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh”” (C. 5) 

     “thông công”: Gr. koinonia, “hội hiệplại trong tinh thần phụ 

thuộc lẫn nhau” 

   (1) Đời sống Tin Lành là đời sống thông công như các chi thể 

có chung một thân (Sv. 1Cô. 12:12) 

    ““VVảả,,  nnhhưư  tthhâânn  llàà  mmộộtt,,  mmàà  ccóó  nnhhiiềềuu  cchhii  tthhểể,,  vvàà  nnhhưư  ccáácc  cchhii  

tthhểể  ccủủaa  tthhâânn  ddầầuu  ccóó  nnhhiiềềuu,,  ccũũnngg  cchhỉỉ  hhiiệệpp  tthhàànnhh  mmộộtt  tthhâânn  

mmàà  tthhôôii……””  

   (2) Thiếu sự thông công Cơ Đốc, tính cộng đoàn Cơ Đốc 

cũng không tồn tại! 

   (3) Sự thông công trong Tin Lành là chủ đề chính của Sách 

Philíp được Sứ Đồ Phaolô tóm tắt ở C. 5 và triển khai suốt 

cả Sách (Sv. Php. 1:27-4:9)  

   “Từ buổi ban đầu cho đến bây giờ”: Gr. protos hemera achri 

ho nun, “từ ngày đầu tiên cho đến nay” 

   (1) Đây là tinh thần thủy chung trong sự nghiệp Tin Lành (Sv. 

1Cô. 15:58) 

    ““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ttôôii,,  hhããyy  vvữữnngg  vvàànngg  cchhớớ  

rrúúnngg  đđộộnngg,,  hhããyy  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  CChhúúaa  ccáácchh  ddưư  ddậậtt  lluuôônn,,  vvìì  

bbiiếếtt  rrằằnngg  ccôônngg  kkhhóó  ccủủaa  aannhh  eemm  ttrroonngg  CChhúúaa  cchhẳẳnngg  pphhảảii  llàà  

vvôô  íícchh  đđââuu””  



 

   (2) Sự nghiệp Tin Lành là sự nghiệp chung của tất cả các 

thánh đồ và có liên quan đến sự nên thánh của mỗi cá 

nhân (Sv. 2Ti. 2:20-21) 
   

 2. Sự Tấn Tới Của Tin Lành (Php. 1:6) 
  ““TTôôii  ttiinn  cchhắắcc  rrằằnngg  ĐĐấấnngg  đđãã  kkhhởởii  llààmm  vviiệệcc  llàànnhh  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  ssẽẽ  

llààmm  ttrrọọnn  hhếếtt  cchhoo  đđếếnn  nnggààyy  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (C. 6) 

   “việc lành”: Gr. ergon  agathos, “việc được Đức Chúa Trời 

đẹp ý” 

   “khởi làm”: Gr. enarchomai, “đã khởi sự” 

   “làm trọn hết” Gr. epiteleo, “hoàn thành” 

   (1) Sự tấn tới của Tin Lành bắt đầu từ sự tấn tới trong đời 

sống nên thánh của mỗi cá nhân (Sv. 2Phi. 3:18) 

    ““HHããyy  ttấấnn  ttớớii  ttrroonngg  âânn  đđiiểểnn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  CChhúúaa  vvàà  

CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  

   (2) Sự phát triển của cả Hội Thánh không thể có nếu thiếu sự 

vâng lời của từng Cơ Đốc Nhân (Sv. Công. 2:42) 

    ““VVảả,,  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ấấyy  bbềềnn  llòònngg  ggiiữữ  llờờii  ddạạyy  ccủủaa  ccáácc  ssứứ  đđồồ,,  

ssựự  tthhôônngg  ccôônngg  ccủủaa  aannhh  eemm,,  llễễ  bbẻẻ  bbáánnhh,,  vvàà  ssựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn”” 

(Sv. 42-47) 
 

IIII..  BBIIỂỂUU  HHIIỆỆNN  CCĂĂNN  BBẢẢNN  CCỦỦAA  SSỰỰ  ỔỔNN  ĐĐỊỊNNHH  TTRROONNGG  HHỘỘII  

TTHHÁÁNNHH  (Php. 1:7-8) 
““TTôôii  nngghhĩĩ  đđếếnn  hhếếtt  tthhảảyy  aannhh  eemm  ddưườờnngg  ấấyy,,  llàà  pphhảảii  llắắmm;;  vvìì  aannhh  eemm  ởở  

ttrroonngg  llòònngg  ttôôii,,  ddầầuu  ttrroonngg  vvòònngg  xxiiềềnngg  xxíícchh  ttôôii,,  hhooặặcc  ttrroonngg  kkhhii  bbiinnhh  vvựựcc  

vvàà  llààmm  cchhứứnngg  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh,,  tthhìì  aannhh  eemm  ccũũnngg  ccóó  ddựự  pphhầầnn  âânn  đđiiểểnn  đđãã  

bbaann  cchhoo  ttôôii”” (C. 7)  
  

 1. Sự Lo Tưởng Được Thể Hiện (Php. 1:7) 
  ““TTôôii  nngghhĩĩ  đđếếnn  hhếếtt  tthhảảyy  aannhh  eemm  ddưườờnngg  ấấyy,,  llàà  pphhảảii  llắắmm;;  vvìì  aannhh  eemm  ởở  

ttrroonngg  llòònngg  ttôôii,,  ddầầuu  ttrroonngg  vvòònngg  xxiiềềnngg  xxíícchh  ttôôii,,  hhooặặcc  ttrroonngg  kkhhii  bbiinnhh  

vvựựcc  vvàà  llààmm  cchhứứnngg  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh,,  tthhìì  aannhh  eemm  ccũũnngg  ccóó  ddựự  pphhầầnn  âânn  

đđiiểểnn  đđãã  bbaann  cchhoo  ttôôii”” (C. 7; Sv. C. 3-4) 



 

   “dự phần”: Gr. sugkoinonos, “chung sức” 

   (1) Sự chung sức trong Hội Thánh phụ thuộc hoàn toàn vào ơ 

sử dụng của Đức Chúa Trời (Sv. 1Cô. 15:10) 

    ““TTôôii  nnaayy  llàà  nnggưườờii  tthhểể  nnààoo,,  llàà  nnhhờờ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  

ơơnn  NNggààii  bbaann  cchhoo  ttôôii  ccũũnngg  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  uuổổnngg  vvậậyy..  TTrrááii  llạạii,,  

ttôôii  đđãã  llààmm  nnhhiiềềuu  vviiệệcc  hhơơnn  ccáácc  nnggưườờii  kkhháácc,,  nnhhưưnngg  nnààoo  pphhảảii  

ttôôii,,  bbèènn  llàà  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ởở  ccùùnngg  ttôôii””    

   (2) Điều mà mỗi cá nhân có thể quyết định là lòng lo tưởng 

cho lẫn nhau (Sv. 1Cô. 12:25; Php. 4:10) 

  ““HHầầuu  cchhoo  ttrroonngg  tthhâânn  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  pphhâânn  rrẽẽ,,  mmàà  ccáácc  cchhii  tthhểể  

pphhảảii  đđồồnngg  lloo  ttưưởởnngg  đđếếnn  nnhhaauu”” (1Cô. 12:25) 

  ““TTôôii  đđưượợcc  rrấấtt  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa,,  vvìì  nnaayy  aannhh  eemm  llạạii  lloo  

ttưưởởnngg  vvềề  ttôôii  llầầnn  nnữữaa;;  aannhh  eemm  vvẫẫnn  ttưưởởnngg  đđếếnn  đđiiềềuu  đđóó  llắắmm,,  

nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ccóó  ddịịpp  ttiiệệnn”” (Php. 4:10) 
 

 2. Sự Yêu Thương Được Khẳng Định (Php. 1:8) 
  ““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccũũnngg  cchhứứnngg  rrằằnngg  ttôôii  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  ttrrííuu  mmếếnn  aannhh  eemm”” (C. 8) 

   “lòng yêu dấu của Đức Chúa Jêsus Christ”: Gr. splagchnon  

Iesous Christos, “tấm lòng của Đức Chúa Jêsus Christ” 

   (1) “Tấm lòng của Đức Chúa Jêsus Christ” là mẫu mực duy 

nhất và chung nhất cho tình yêu thương Cơ Đốc trong Hội 

Thánh. 

   “Đức Chúa Trời cũng chứng rằng…”: Gr. martus gar mou 

esti  “Có Đức Chúa Trời chứng cho tôi…” 

   (2) Đây là sự khẳng định chung cuộc trong nền văn hóa mà 

Sứ Đồ Phaolô đang sống. 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

  


