
 
 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG    

SSỰỰ  QQUUYYẾẾTT  TTÂÂMM  
  ((Php. 1:27-30))  

““Cơ Đốc Nhân chân chính phải quyết tâm sống đạo,  

giữ vững tư cách công dân Vương Quốc Đức Chúa Trời;  

Cơ Đốc Nhân chân chính cũng phải phải sẵn lòng trả giá  

cho việc sống theo đức tin của mình, xem đó là ân điển  

của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ”” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

““AAnnhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg    

vvớớii  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””  

(Php. 1:27a) 



 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  VVỮỮNNGG  SSỰỰ  QQUUYYẾẾTT  TTÂÂMM  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..    TTRROONNGG  VVIIỆỆCC  SSỐỐNNGG  ĐĐẠẠOO  (Php. 1:27-28)     

  ““AAnnhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt””  (C. 27a) 
 Cơ Đốc Nhân chân chính phải quyết tâm sống đạo, giữ vững tư cách 

công dân Vương Quốc Đức Chúa Trời… 
  

 1. Hợp Danh Hiệu (C. 27) 
 ““DDuuyy  aannhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt,,  đđểể  hhooặặcc  kkhhii  đđếếnn  tthhăămm  aannhh  eemm,,  hhooặặcc  kkhhii  vvắắnngg  mmặặtt,,  ttôôii  ccũũnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  

aannhh  eemm  mmộộtt  llòònngg  đđứứnngg  vvữữnngg,,  đđồồnngg  ttââmm  cchhốốnngg  ccựự  vvìì  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  đđạạoo  TTiinn  

LLàànnhh11”” (C. 27) 
 

  (1) Giữ phận công dân Vương Quốc Đức Chúa Trời (C. 27a) 
   “DDuuyy  aannhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt……” 

    “ n    ứng đáng”: Gr.             [politeuomai]  “giữ quốc 

thể”, “thượng tôn quốc sĩ”  “giữ tư cách công dân Vương Quốc 

Đức Chúa Trời”.    

  (2) Không dao động (C. 27b) 
 “…đđểể  hhooặặcc  kkhhii  đđếếnn  tthhăămm  aannhh  eemm,,  hhooặặcc  kkhhii  vvắắnngg  mmặặtt,,  ttôôii  ccũũnngg  bbiiếếtt  

rrằằnngg  aannhh  eemm  mmộộtt  llòònngg  đđứứnngg  vvữữnngg,,  đđồồnngg  ttââmm  cchhốốnngg  ccựự  vvìì  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  

đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh” 

  “đứng vững”: Gr.       [steko]  “bền lòng”, “kiên trì” 

  “chống c ”: Gr.          [sunathleo + sun (cùng với) + athleo 

(thi đua)]  “đồng lòng tranh đấu” 
 

                                                 
1
 Theo nguyên bản HyLạp, C. 27 chỉ đến đây là hết; phần còn lại thuộc về C. 

28. 



 

 2. Đúng Dấu Hiệu (C. 28) 
  ““PPhhààmm  ssựự  cchhẳẳnngg  đđểể  cchhoo  kkẻẻ  tthhùù  nngghhịịcchh  nnggăămm  ddọọaa  mmììnnhh,,  đđiiềềuu  đđóó  llàà  mmộộtt  

cchhứứnngg  nngghhiiệệmm  cchhúúnngg  nnóó  pphhảảii  hhưư  mmấấtt,,  ccòònn  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu  rrỗỗii;;  vvàà  ấấyy  llàà  ttừừ  

nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (C. 28) 

   “k  thù ngh ch”: Gr.            [antikeimai]  “các s  tr  ngại đối với 

đức tin” 

   “ng m d a”: Gr.       [pturo]  “làm cho sợ sệt” 
 

  (1) Là s  minh th  cho đức tin (C. 28a) 
  ““đđiiềềuu  đđóó  llàà  mmộộtt  cchhứứnngg  nngghhiiệệmm  cchhúúnngg  nnóó  pphhảảii  hhưư  mmấấtt,,  ccòònn  aannhh  eemm  

đđưượợcc  ccứứuu  rrỗỗii……””  

   “chứng nghiệm”: Gr.          [endeixis]  “s  minh th ” 

  (2) Là ý chỉ của Đức Chúa Trời (C. 28b) 
   ““……vvàà  ấấyy  llàà  ttừừ  nnơơii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  
 

IIII..  TTRROONNGG  VVIIỆỆCC  TTRRẢẢ  GGIIÁÁ (Php. 1:29-30) 
Cơ Đốc Nhân chân chính cũng phải phải sẵn lòng trả giá cho việc sống 

theo đức tin của mình,  em đó là ân điển của Đức Chúa Trời trong 

Đức Chúa Jêsus Christ… 
 

1. Ch u Khổ Vì Đức Tin Là Ý Chỉ Của Đức Chúa Trời Đối 

Với Dân Ngài (C. 29) 
 ““NNggààii  nnhhâânn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  bbaann  ơơnn  cchhoo  aannhh  eemm,,  kkhhôônngg  nnhhữữnngg  ttiinn  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  mmàà  tthhôôii,,  llạạii  pphhảảii  cchhịịuu  kkhhổổ  vvìì  NNggààii  nnữữaa””  

 (1) Tin Đức Chúa Jêsus Christ (C. 29a)  

 (2) Ch u khổ vì Đức Chúa Jêsus Christ (C. 29b) 
 

 ““1155TTrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  ccóó  aaii  cchhịịuu  kkhhổổ  nnhhưư  kkẻẻ  ggiiếếtt  nnggưườờii,,  nnhhưư  kkẻẻ  ttrrộộmm  ccưướớpp,,  

nnhhưư  kkẻẻ  hhuunngg  áácc,,  nnhhưư  kkẻẻ  tthhààyy  llaayy  vviiệệcc  nnggưườờii  kkhháácc..  1
166NNhhưưnngg  nnếếuu  ccóó  aaii  vvìì  llààmm  

ttíínn  đđồồ  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  mmàà  cchhịịuu  kkhhổổ,,  tthhìì  đđừừnngg  hhổổ  tthhẹẹnn;;  tthhàà  hhããyy  vvìì  ddaannhh  ấấyy  nnggợợii  

kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  hhơơnn”” (1Phi. 4:15-16) 

  “tín đồ”: Gr.            [Christianos]  “môn đồ”  “người h c và 

sống theo gương thầy mình” 

  “ch u khổ”: Gr.       [pascho]  “b  ảnh hư ng b i s  chướng ngại” 

  “hổ th n”: Gr.            [aischunomai]  “mất sĩ diện” 



 

 ““VVảả  llạạii,,  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  nnggưườờii  mmuuốốnn  ssốốnngg  ccáácchh  nnhhâânn  đđứứcc  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  tthhìì  ssẽẽ  bbịị  bbắắtt  bbớớ”” (2Ti. 3:12) 

  “b t bớ”: Gr.       [dioko]  “rượt đuổi”, “truy tróc” 
 

2. Phải Biết Noi Gương Ch u Khổ (C. 30) 
““LLàà  pphhảảii  cchhịịuu  ccùùnngg  mmộộtt  ccuuộộcc  cchhiiếếnn  ttrraannhh  nnhhưư  aannhh  eemm  đđãã  tthhấấyy  ởở  nnơơii  ttôôii  vvàà  

hhiiệệnn  nnaayy  ccòònn  nngghhee  nnóóii  ccóó  nnơơii  ttôôii””  

 “chiến tranh”: Gr.      [agon]  “s  thử thách”, “s  tranh đấu” 

 “đã thấy”: Gr.      [oida]  “đã có” 

 “còn nghe”: Gr.       [akouo]  “vẫn còn có” 
 

““2200VVảả,,  mmììnnhh  llààmm  đđiiềềuu  áácc,,  bbịị  đđáánnhh  mmàà  hhaayy  nnhhịịnn  cchhịịuu,,  tthhìì  ccóó  đđáánngg  kkhhooee  ggìì??  

NNhhưưnngg  nnếếuu  aannhh  eemm  llààmm  llàànnhh,,  mmàà  nnhhịịnn  cchhịịuu  ssựự  kkhhốốnn  kkhhóó,,  ấấyy  llàà  mmộộtt  ơơnn  

pphhưướớcc  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  2
211AAnnhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  kkêêuu  ggọọii  đđếếnn  ssựự  đđóó,,  vvìì  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccũũnngg  đđãã  cchhịịuu  kkhhổổ  cchhoo  aannhh  eemm,,  đđểể  llạạii  cchhoo  aannhh  eemm  mmộộtt  ggưươơnngg,,  

hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  nnooii  ddấấuu  cchhâânn  NNggààii”” (1Phi. 2:20-21) 
 

““88RRốốtt  llạạii,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  pphhààmm  đđiiềềuu  cchhii  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđiiềềuu  cchhii  đđáánngg  ttôônn,,  đđiiềềuu  cchhii  

ccôônngg  bbììnnhh,,  đđiiềềuu  cchhii  tthhaannhh  ssạạcchh,,  đđiiềềuu  cchhii  đđáánngg  yyêêuu  cchhuuộộnngg,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  ttiiếếnngg  

ttốốtt,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  nnhhâânn  đđứứcc  đđáánngg  kkhheenn,,  tthhìì  aannhh  eemm  pphhảảii  nngghhĩĩ  đđếếnn..  9
9
HHễễ  ssựự  ggìì  aannhh  

eemm  đđãã  hhọọcc,,  đđãã  nnhhậậnn,,  đđãã  nngghhee  ởở  nnơơii  ttôôii,,  vvàà  đđãã  tthhấấyy  ttrroonngg  ttôôii,,  hhããyy  llààmm  đđii,,  tthhìì  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ssựự  bbììnnhh  aann  ssẽẽ  ởở  ccùùnngg  aannhh  eemm”” (Php. 4:8-9) 
 

““2244BBởởii  đđứứcc  ttiinn,,  MMôôiissee  llúúcc  đđãã  kkhhôônn  llớớnn,,  bbỏỏ  ddaannhh  hhiiệệuu  mmììnnhh  llàà  ccoonn  ttrraaii  ccủủaa  

ccôônngg  cchhúúaa  PPhhaarraaôônn,,  2
255đđàànnhh  ccùùnngg  ddâânn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhịịuu  hhàà  hhiiếếpp  hhơơnn  llàà  

ttạạmm  hhưưởởnngg  ssựự  vvuuii  ssưướớnngg  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii::  2
266nnggưườờii  ccooii  ssựự  ssỉỉ  nnhhụụcc  vvềề  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  llàà  

qquuíí  hhơơnn  ccủủaa  cchhââuu  bbááuu  xxứứ  ÊÊddííppttôô,,  vvìì  nnggưườờii  nnggửửaa  ttrrôônngg  ssựự  bbaann  tthhưưởởnngg”” (Hê. 

11:24-26) 
 

““1111VVảả,,  hhuuyyếếtt  ccủủaa  ccoonn  ssiinnhh  bbịị  tthhầầyy  ttếế  llễễ  tthhưượợnngg  pphhẩẩmm  đđeemm  vvààoo  nnơơii  tthháánnhh  đđểể  

llààmm  llễễ  cchhuuộộcc  ttộộii,,  ccòònn  tthhâânn  tthhểể  nnóó  tthhìì  đđốốtt  đđii  bbêênn  nnggooààii  ttrrạạii  qquuâânn..  1
122ẤẤyy  vvìì  đđóó  

mmàà  cchhíínnhh  mmììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđãã  cchhịịuu  kkhhổổ  ttạạii  nnggooààii  ccửửaa  tthhàànnhh  đđểể  llấấyy  

hhuuyyếếtt  mmììnnhh  llààmm  cchhoo  ddâânn  nnêênn  tthháánnhh..  1133VVậậyy  nnêênn  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  rraa  nnggooààii  ttrrạạii  

qquuâânn,,  đđặặnngg  đđii  ttớớii  ccùùnngg  NNggààii,,  đđồồnngg  cchhịịuu  đđiiềềuu  ssỉỉ  nnhhụụcc”” (Hê. 13:11-13)  
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 


