
 
 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG    

SSỰỰ  TTRRUUYYỀỀNN  GGIIÁÁOO  
  ((Php. 1:12-18))  

““SSựự  ttrruuyyềềnn  ggiiááoo  ccủủaa  HHộộii  TThháánnhh  đđưượợcc  vvữữnngg      

llàà  nnhhờờ  cchhíínnhh  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  TTiinn  LLàànnhh  ((SSvv..  PPhhpp..  11::1122--1133)),,    

ssựự  kkiiêênn  đđịịnnhh  ccủủaa  CCơơ  ĐĐốốcc  NNhhâânn  ((SSvv..  PPhhpp..  11::1144)),,    

vvàà  ttââmm  ttììnnhh  tthheeoo  đđuuổổii  đđốốii  vvớớii  đđiiềềuu  ttốốtt  hhơơnn  ((SSvv..  PPhhpp..  11::99--1100))””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  mmuuốốnn  aannhh  eemm  bbiiếếtt  rrằằnngg    

đđiiềềuu  xxảảyy  đđếếnn  cchhoo  ttôôii  đđãã  ggiiúúpp  tthhêêmm  ssựự  ttấấnn  ttớớii  cchhoo  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh””  

(Php. 1:12) 



 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG  SSỰỰ  TTRRUUYYỀỀNN  GGIIÁÁOO  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..    QQUUAA  SSỰỰ  KKIIÊÊNN  ĐĐỊỊNNHH  (Php. 1:12-14)     
  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  mmuuốốnn  aannhh  eemm  bbiiếếtt  rrằằnngg  đđiiềềuu  xxảảyy  đđếếnn  cchhoo  ttôôii  đđãã  ggiiúúpp  

tthhêêmm  ssựự  ttấấnn  ttớớii  cchhoo  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh””  (Php. 1:12)  
 “Đức Chúa Trời là Đấng đã sử dụng cây gậy của Môise (Sv. Xuất. 4:2-17:9), 

bình trống của Ghêđêôn  (Sv. Quan. 7:16-20) cho sự đắc thắng và vinh hiển của 

Ngài nên chi Ngài cũng đã sử dụng sự giam cầm mà Phaolô đã chịu (Sv. Php. 

1:12) cho sự giữ vững Tin Lành của Ngài” 

 

 1. Hoàn Cảnh Của Phaolô (Công. 28:16, 30) 
  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  mmuuốốnn  aannhh  eemm  bbiiếếtt  rrằằnngg  đđiiềềuu  xxảảyy  đđếếnn  cchhoo  ttôôii”” 

(Php. 1:12a) 
 

    (1) Sự nhấn mạnh của Phaolô 

    ““ttôôii  mmuuốốnn  aannhh  eemm  bbiiếếtt”” (Sv. 2Cô. 13:6; 2Ti. 3:1) 

  (2) Sự cấm cố của Phaolô 

    ““KKhhii  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđếếnn  tthhàànnhh  RRôômmaa,,  PPhhaaoollôô  đđưượợcc  pphhéépp  ởở  

rriiêênngg  vvớớii  mmộộtt  nnggưườờii  llíínnhh  ccaannhh  ggiiữữ”” (Công. 28:16) 

    ““PPhhaaoollôô  ởở  ttrrọọnn  hhaaii  nnăămm  ttạạii  mmộộtt  nnhhàà  ttrrọọ  đđãã  tthhuuêê”” (Công. 

28:30a)  
  

 2. Ảnh Hưởng Của Phaolô (Công. 28:23, 30b-31) 
  ““đđãã  ggiiúúpp  tthhêêmm  ssựự  ttấấnn  ttớớii  cchhoo  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh”” (Php. 1:12b) 
 

    (1) Đối với giới lãnh đạo Do Thái Giáo  

   ““HHọọ  đđãã  hhẹẹnn  nnggààyy  vvớớii  nnggưườờii,,  bbèènn  đđếếnn  tthhăămm  ttạạii  nnơơii  nnhhàà  ttrrọọ  rrấấtt  

đđôônngg;;  ttừừ  bbuuổổii  ssáánngg  đđếếnn  cchhiiềềuu,,  nnggưườờii  ccứứ  llààmm  cchhứứnngg  vvàà  ggiiảảnngg  

ggiiảảii  vvớớii  hhọọ  vvềề  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llấấyy  lluuậậtt  pphháápp  MMôôiissee  vvàà  



ccáácc  đđấấnngg  ttiiêênn  ttrrii  mmàà  ggắắnngg  ssứứcc  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  hhọọ  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss”” (Công. 28:23; Sv. 16-31) 

  (2) Đối với các công dân La Mã  

   ““ĐĐếếnn  nnỗỗii  cchhốốnn  ccôônngg  đđưườờnngg  vvàà  ccáácc  nnơơii  kkhháácc  đđềềuu  rrõõ  ttôôii  vvìì  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  mmàà  cchhịịuu  xxiiềềnngg  xxíícchh”” (Php. 1:13) 
 

IIII..    QQUUAA  SSỰỰ  NNHHIIỆỆTT  TTÌÌNNHH  VVÀÀ  TTHHAAMM  VVỌỌNNGG  (Php. 1:15-18) 
  ““SSoonngg  ccóó  hhềề  ggìì!!  DDẫẫuu  tthhếế  nnààoo  đđii  nnữữaa,,  hhooặặcc  llààmm  bbộộ,,  hhooặặcc  tthhậậtt  tthhàà,,  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  ccũũnngg  đđưượợcc  rraaoo  ttrruuyyềềnn;;  ấấyy  vvìì  đđóó  ttôôii  đđưươơnngg  mmừừnngg  rrỡỡ,,  vvàà  ssẽẽ  ccòònn  

mmừừnngg  rrỡỡ  nnữữaa””  (Php. 1:18)  
 “Dầu rằng việc giữ vững sự truyền giáo là phận sự của Cơ Đốc Nhân, sự vững 

lập của Tin Lành lại do chính Tin Lành chứ không phụ thuộc tính cách khác 

nhau của các hạng người khác nhau (Php. 1:15) trong công việc Tin Lành (Sv. 

Php. 1:18)”  

 

 1. Của Những Người Giàu Tham Vọng (Php. 1:15a) 
  ““TThhậậtt  ccóó  mmộộtt  đđôôii  nnggưườờii  vvìì  llòònngg  ggaannhh  ttịị  vvàà  ccããii  llẫẫyy  mmàà  rraaoo  ttrruuyyềềnn  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Php. 1:15a) 
 

    (1) Họ là những người vẫn còn thích tranh giành 

   ““CCòònn  nnhhữữnngg  nnggưườờii  kkiiaa,,  vvìì  ýý  pphhee  đđảảnngg  xxuuii  ggiiụụcc,,  ccóó  llòònngg  rraaoo  

ttrruuyyềềnn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccáácchh  kkhhôônngg  nnggaayy  tthhậậtt”” (Php. 1:16a) 

    “ý phe đảng”: [1] Gr.         eritheia (đấu đá); [2] Gr. 

       phthonos (ganh đua); [3]      eris (ghen tị) 

    “không ngay thật”: Gr.           oo hagnos (không trong 

sạch) 

  (2) Họ vẫn còn muốn làm khổ cho người khác  

   ““ttưưởởnngg  tthhêêmm  kkhhổổ  nnããoo  cchhoo  ssựự  xxiiềềnngg  xxíícchh  ttôôii”” (Php. 1:16b) 

    “tưởng”:        oiomai (suy nghĩ về, muốn) 

    “thêm”: Gr.         epiphero (tạo ra, bắt phải chịu) 

    “khổ não”: Gr.        thlipsis (sự đè nặng) 

    “xiềng xích”: Gr. δ σ    desmon (gánh nặng) 

  (3) “Song có hề gì”: Gr.         tis gar (“chẳng ăn thua gì”, “cũng 



chẳng sao”) 
 

 2. Của Những Người Giàu Nhiệt Tình (Php. 1:14) 
  ““PPhhầầnn  nnhhiiềềuu  ttrroonngg  aannhh  eemm  nnhhâânn  ttôôii  bbịị  xxiiềềnngg  xxíícchh  mmàà  ccóó  llòònngg  ttiinn  

rrấấtt  llớớnn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  ddáámm  ttrruuyyềềnn  đđạạoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  

ssợợ  hhããii  ggìì”” (Php. 1:14) 
 

    (1) Họ là những người đã tin 

    ““nnhhưưnngg  ccũũnngg  ccóó  kkẻẻ  llấấyy  ýý  ttốốtt  mmàà  rraaoo  ttrruuyyềềnn”” (Php. 1:15b) 

      “ý tốt”: Gr.   δ     eudokia (khát khao) 

  ““NNhhữữnngg  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  bbởởii  llòònngg  yyêêuu  mmếếnn”” (Php. 1:17a)
1
 

   “lòng yêu mến”: Gr.       agape (tình yêu hy sinh) 

  (2) Họ sống cho điều mình tin 

    ““bbiiếếtt  rrằằnngg  ttôôii  đđưượợcc  llậậpp  llêênn  đđểể  bbiinnhh  vvựựcc  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh”” 

(Php. 1:17b) 

     “bênh vực”: Gr.          apologia (làm cho không 

bị đánh đổ được  “giữ vững”) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Thứ tự các câu Php. 1:16 & 17 trong Bản Dịch VNTT bị đảo ngược. 


