
 
 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG    

SSỰỰ  TTRROONNGG  SSẠẠCCHH  
  ((Php. 1:9-11))  

““SSựự  nngghhiiệệpp  TTiinn  LLàànnhh  cchhỉỉ  ttrroonngg  ssạạcchh  kkhhii  mmỗỗii  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn    

ccóó  đđờờii  ssốốnngg  ttrroonngg  ssạạcchh  đđưượợcc  xxââyy  ddựựnngg  ttrrêênn  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  hhyy  ssiinnhh    

vvàà  nnăănngg  llựựcc  ttrríí  ttuuệệ  ttrroonngg  ssựự  pphhâânn  bbiiệệtt  tthhuuộộcc  lliinnhh””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
““ĐĐiiềềuu  ttôôii  xxiinn  ttrroonngg  kkhhii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  ấấyy  llàà    

llòònngg  tthhưươơnngg  yyêêuu  ccủủaa  aannhh  eemm  ccàànngg  nnggààyy  ccàànngg  cchhaann  cchhứứaa  hhơơnn,,    

ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  vvàà  ssựự  ssuuyy  hhiiểểuu”” 

(Php. 1:9) 



 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG  SSỰỰ  TTRROONNGG  SSẠẠCCHH  
  

  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..    TTÍÍNNHH  CCHHẤẤTT  ĐĐIIỀỀUU  LLỆỆNNHH  CCỦỦAA  SSỰỰ  TTRROONNGG  SSẠẠCCHH  (Php. 

1:9a, 10b-11)     
 ““

99aa
LLạạii,,  đđiiềềuu  ttôôii  xxiinn  ttrroonngg  kkhhii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  ấấyy  llàà”” (Php. 1:9a) 

  ““
1100bb

HHầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  đđưượợcc  ttiinnhh  ssạạcchh  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  cchhoo  đđếếnn  

nnggààyy  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  
1111
đđưượợcc  đđầầyy  ttrrááii  ccôônngg  bbììnnhh  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt,,  llààmm  cchhoo  ssáánngg  ddaannhh  vvàà  kkhheenn  nnggợợii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  (Php. 1:10b-

11)  
 

 1. Sự Cầu Nguyện Mang Tính Qui Định Cơ Đốc (Php. 1:9a; 

Sv. 1Tê. 5:16-18) 
  ““

99aa
LLạạii,,  đđiiềềuu  ttôôii  xxiinn  ttrroonngg  kkhhii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  ấấyy  llàà”” (Php. 1: 9a) 

    (1) “lại… C. 9a”: Tại sao? Sv. 1:3-4  Vốn hằng có sự lo tưởng 

nhau rồi (Sv. Php. 1:3-4, “mỗi khi tôi nhớ…”) 

  (2) “ấy là… C. 9a”: Tại sao phải (“ấy là”) để nói rõ ra?  “hầu 

cho… C. 10b”  

    Đem lại “tác dụng”, “kết quả” (không thể hiểu hết được, 

Sv. C. 19) của sự cầu nguyện. 

    Hiểu biết về “yêu cầu”, “nội dung” của đời sống Cơ Đốc. 
    

 2. Sự Cầu Nguyện Mang Tính Định Hướng Cơ Đốc (Php. 

1:10b-11) 
  ““

1100bb
HHầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  đđưượợcc  ttiinnhh  ssạạcchh  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  cchhoo  

đđếếnn  nnggààyy  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  
1111
đđưượợcc  đđầầyy  ttrrááii  ccôônngg  bbììnnhh  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llààmm  cchhoo  ssáánngg  ddaannhh  vvàà  kkhheenn  nnggợợii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii””  (Php. 1:10b-11) 



 

   

  Đời sống Tin Lành nhắm về phương hướng nào? 

  (1) Phải biết sự gì là “tốt lành hơn… C. 10b”:  r.         

(diaphero)  “tốt hơn”, phân biệt được cái tốt hơn. 

  (2) Phải trở nên “tinh sạch không chỗ trác được… C. 10b”:  r. 

           (aproskopos)  “không đáng bị chê trách” 

  (3) Phải “được đầy trái công bình… C. 11a): Gr.            

(dikaiosune)  “sự công bình”, có các dấu hiệu căn bản của 

người công bình (Sv.  al. 5:22-23) 

  (4) Phải “làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời… C. 

11b): Gr.         (epainos)  “chúc tụng”, khiến cho nguoời 

khác phải chúc tụng Đức Chúa Trời. 
 

IIII..    NNỘỘII  DDỤỤNNGG  QQUUYYẾẾTT  ĐĐỊỊNNHH  CCHHOO  SSỰỰ  TTRROONNGG  SSẠẠCCHH  

(Php. 1:10-11)   
 ““LLòònngg  tthhưươơnngg  yyêêuu  ccủủaa  aannhh  eemm  ccàànngg  nnggààyy  ccàànngg  cchhaann  cchhứứaa  hhơơnn,,  ttrroonngg  

ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  vvàà  ssựự  ssuuyy  hhiiểểuu”” (Php. 1:9b-c)  
 

 1. Tình Yêu Thương Hy Sinh (Php. 1:9b) 
  ““LLòònngg  tthhưươơnngg  yyêêuu  ccủủaa  aannhh  eemm  ccàànngg  nnggààyy  ccàànngg  cchhaann  cchhứứaa  hhơơnn”” 

(Php. 1: 9b) 

     “tình yêu thương”:  r.       (agape)  “tình yêu hy sinh” 

   “chan chứa hơn”:  r.           (perisseuo)  “mở rộng”, 

“phát triển” 

    (1) Văn mạch: Sự hợp tác và phát triển Tin Lành: “có dự phần… 

C. 7”  Gr.             (sugkoinonos), “làm người tham 

dự”.   

    (2) Tính chất: “Chan chứa hơn… C. 9b”  Phát triển hơn, phải 

hiểu về tính trong sáng của động cơ hơn là tính cường độ của 

xúc cảm. 

   ““
99aa

LLòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  pphhảảii  cchhoo  tthhàànnhh  tthhậậtt……..””  (Rô. 12:9a) 

    “phải cho thành th t”:  r.             (anupokritos)  

“đừng giả vờ” 



 

  

 2. Năng Lực Phân Biệt Thuộc Linh (Php. 1:9c-10a) 
  ““

99cc
TTrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  vvàà  ssựự  ssuuyy  hhiiểểuu,,  

1100aa
đđểể  nngghhiiệệmm  tthhửử  nnhhữữnngg  ssựự  

ttốốtt  llàànnhh  hhơơnn”” (Php. 1: 9c-10a) 

   “sự thông biết”:  r.           (epignosis)  “kiến thức” 

   “sự suy hiểu”:  r.           (epignosis)  “sự phán đoán”, 

“sự phê phán” 

   “nghiệm thử”:  r.          (dokimazo)  “sự phân biệt” 

  (1) Năng lực tư duy là đặc trưng của con người, là sự chia sẻ bản 

chất Thiên Thượng của Đức Chúa Trời cho nhân loại (Sv. 

Sáng. 1:26-27) 

  (2) Trong cuộc theo Chúa, trí năng không thể bị loại trừ mà là thiết 

yếu (Sv. Php. 4:8) 

  (3) Phải dùng trí năng để phân biệt thuộc linh (Php. 1:10a) 

      ““
99bb

HHããyy  ggớớmm  ssựự  ddữữ  mmàà  mmếếnn  ssựự  llàànnhh””  (Rô. 12:9b) 

    “gớm (sự dữ)”:  r.           (apostugeo)  “chê”, 

“ghê tởm”, “gớm ghiếc” 

    “mến (sự lành)”:  r.        (kollao)  “gắn bó”, “keo 

kết” 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 

 

 

  


