
 
 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG    

SSỰỰ  TTÍÍCCHH  CCỰỰCC  
  ((Php. 1:19-26))  

““LLẽẽ  ssốốnngg  CCơơ  ĐĐốốcc  llàà  ttậậnn  hhiiếếnn  đđờờii  ssốốnngg  mmììnnhh    

cchhoo  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llốốii  ssốốnngg  CCơơ  ĐĐốốcc    

llàà  llốốii  ssốốnngg  ddấấnn  tthhâânn  cchhoo  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

qquuaa  vviiệệcc  pphhụụcc  vvụụ  tthhaa  nnhhâânn……”” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
““TTôôii  bbiiếếtt  rrằằnngg  ttôôii  ssẽẽ  ccứứ  ccòònn  llạạii  vvàà  ởở  vvớớii  hhếếtt  tthhảảyy  aannhh  eemm,,    

đđểể  ggiiúúpp  đđứứcc  ttiinn  aannhh  eemm  đđưượợcc  ttấấnn  ttớớii  vvàà  vvuuii  vvẻẻ””  

(Php. 1:25) 



 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG  SSỰỰ  TTÍÍCCHH  CCỰỰCC  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..    TTÍÍCCHH  CCỰỰCC  TTRROONNGG  LLẼẼ  SSỐỐNNGG  (Php. 1:19-21)     
  ““ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  llàà  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  ttôôii,,  vvàà  ssựự  cchhếếtt  llàà  đđiiềềuu  íícchh  llợợii  cchhoo  ttôôii  vvậậyy””  

(C. 21)  
 Lẽ sống Cơ Đốc là tận hiến đời sống mình cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 

vì vậy Cơ Đốc Nhân chân chính luôn biết trông cậy đối với quyền phép của Đức 

Chúa Trời về những sự mình đã tin (Sv. 2Ti. 1:12). 

 

 1. Lẽ Sống Cơ Đốc Là Trông Cậy Đối Với Quyền Phép Của 

Đức Chúa Trời (Php. 1:19) 
  ““TTôôii  bbiiếếtt  rrằằnngg  nnhhờờ  aannhh  eemm  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  vvàà  nnhhờờ  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  ggiiúúpp  đđỡỡ,,  tthhìì  đđiiềềuu  nnầầyy  ssẽẽ  ttrrởở  llààmm  íícchh  cchhoo  ssựự  

rrỗỗii  ttôôii”” (C. 19) 

  Đức Chúa Trời là đối tượng của đức tin của Cơ Đốc Nhân. Sự 

cung ứng của Đức Chúa Trời (“Đức Thánh Linh”) cho đời sống 

Cơ Đốc là điều cần thiết hơn hết vì thật ra họ không sống mà là 

Đức Chúa Trời sống trong họ (Sv. Gal. 2:20). 
 

    (1) ““nnhhờờ  aannhh  eemm  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  vvàà  nnhhờờ  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt  ggiiúúpp  đđỡỡ”” 

   Sự cung ứng của Đức Thánh Linh tùy theo mức nương cậy 

của Cơ Đốc Nhân (“cầu nguyện”) 

    “cầu nguyện”: Gr.   ησις (deesis)  Xin. 

    “giúp đỡ”: Gr.   ι   η  α (epichoregia)  Cung cấp. 

  (2) ““đđiiềềuu  nnầầyy  ssẽẽ  ttrrởở  llààmm  íícchh  cchhoo  ssựự  rrỗỗii  ttôôii”” 

   Sự cung ứng của Đức Thánh Linh là để hoàn thành chương 

trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời (“cho sự rỗi tôi”) 

    “điều nầy”: Gr.       (touto)  C. 12-18 

    “sự rỗi”: Gr. σ  η  α (soteria)  Được giải thoát khỏi sự 



 

quấy nhiễu, cầm buộc. 

Phaolô sắp phải ứng hầu Sêsa tại Rôma, dầu bị giết hay được 

tha thì những gì đã diễn ra vẫn có ích cho Tin Lành. 
  

 2. Lẽ Sống Cơ Đốc Là Trông Cậy Trong Sự Mình Đã Tin 

(Php. 1:20-21) 
  ““ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  llàà  ssựự  ssốốnngg  ccủủaa  ttôôii,,  vvàà  ssựự  cchhếếtt  llàà  đđiiềềuu  íícchh  llợợii  cchhoo  ttôôii  

vvậậyy”” (C. 21) 

  Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là nội dung của đức tin của Cơ 

Đốc Nhân, vì vậy… 

 

    (1) Niềm tin là sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (C. 20b) 

   Đời sống Cơ Đốc giống như một thấu kính quang học có khả 

năng giúp nhìn thấy Chúa gần hơn và rõ hơn. 

    “cả sáng trong mình tôi”: Gr.    α  ν  (megaluno)  

Làm cho thấy rõ. 

  (2) Lẽ sống và lối sống là tích cực cho niềm tin của mình 

   Cơ Đốc Nhân chỉ có thể tích cực khi họ có lý tưởng sống cho 

sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 

    “việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả”: Gr. α σ  ν  αι 

(aischunomai)  do dự, rụt rè, e ngại. 
 

IIII..    TTÍÍCCHH  CCỰỰCC  TTRROONNGG  LLỐỐII  SSỐỐNNGG  (Php. 1:22-26)     
  ““TTôôii  bbiiếếtt  rrằằnngg  ttôôii  ssẽẽ  ccứứ  ccòònn  llạạii  vvàà  ởở  vvớớii  hhếếtt  tthhảảyy  aannhh  eemm,,  đđểể  ggiiúúpp  đđứứcc  

ttiinn  aannhh  eemm  đđưượợcc  ttấấnn  ttớớii  vvàà  vvuuii  vvẻẻ””  (C. 25)  
 Lối sống Cơ Đốc là lối sống dấn thân cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua 

việc phục vụ tha nhân… 

 

 1. Lối Sống Cơ Đốc Là Biết Ham Muốn Muốn Điều Tốt 

Hơn Cho Bản Thân (Php. 1:22-23) 
  ““TTôôii  bbịị  éépp  ggiiữữaa  hhaaii  bbềề  mmuuốốnn  đđii  ởở  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  đđiiềềuu  rrấấtt  ttốốtt  

hhơơnn”” (C. 23) 

  Mọi yếu tố ích kỷ, thụ động đều phải bị làm cho triệt tiêu! 



 

 

    (1) ““mmuuốốnn  đđii  ởở  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  đđiiềềuu  rrấấtt  ttốốtt  hhơơnn”” (C. 23b) 

Lẽ thật là không có gì quí hơn là được ở trong sự vinh hiển của 

Đức Chúa Trời! 

    “rất tốt hơn”: Gr.     ς      ν     σσ ν (polus mallon 

kreisson)  Tốt vô cùng. 

  (2) ““TTôôii  bbịị  éépp  ggiiữữaa  hhaaii  bbềề”” (C. 23) 

Ý thức muốn được ở trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời 

phải là một ý thức chân chính… 

    “bị ép”: Gr. σ ν    (sunecho)  Ở trong sự giằng co. 
  

 2. Lối Sống Cơ Đốc Là Biết Sống Cho Điều Cần Hơn Cho 

Tha Nhân (Php. 1:24-26) 
  ““NNhhưưnngg  ttôôii  ccứứ  ởở  ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt,,  ấấyy  llàà  ssựự  ccầầnn  hhơơnn  cchhoo  aannhh  eemm”” (C. 

24) 

  Ý thức tích cực, tinh thần dấn thân phải được nuôi dưỡng cho vững 

mạnh! 
 

    (1) ““NNhhưưnngg  ttôôii  ccứứ  ởở  ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt”” (C. 24a) 

   Chúng ta không thể quyết định được về số năm chúng ta sẽ 

sống nhưng chúng ta có phận sự quyết định cách chúng ta 

sống những năm còn lại của đời mình! 

    “cứ ở”: Gr.   ι  ν  (epimeno)  Cứ bền đỗ hoàn thành 

phận sự mà Chúa đã ban. 

  (2) ““ấấyy  llàà  ssựự  ccầầnn  hhơơnn  cchhoo  aannhh  eemm”” (C. 24b) 

   Cơ Đốc Nhân không chỉ sống cho lợi ích của mình, họ sống 

cho sự có cần của người khác (Sv. ) 

    “cần hơn”: Gr.  να  α  ς (anagkaios)  Cần thiết. 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  


