
 
 

NNỀỀNN  TTẢẢNNGG  CCỦỦAA  SSỰỰ  

HHIIỆỆPP  NNHHẤẤTT  
  ((Php. 2:1-4))  

““Sứ Đồ Phaolô quan tâm về đức hạ mình  

của các tín hữu Philíp để Hội Thánh được hiệp nhất  

và chúng ta vẫn thường hay nói về tình yêu thương, sự hiệp nhất  

nhưng tình yêu thương, sự hiệp nhất trong Hội Thánh chỉ bắt đầu  

khi trong nhận thức của mỗi người lợi ích của người khác  

quan trọng hơn lợi ích của bản thân” 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
““MMỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  cchhăămm  vvềề  llợợii  rriiêênngg  mmììnnhh,,    

nnhhưưnngg  pphhảảii  cchhăămm  vvềề  llợợii  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa””  

(Php. 2:4) 



 

 

NNỀỀNN  TTẢẢNNGG  CCỦỦAA  SSỰỰ  HHIIỆỆPP  NNHHẤẤTT  
  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  YYẾẾUU  TTỐỐ  CCỦỦAA  SSỰỰ  HHIIỆỆPP  NNHHẤẤTT  (Php. 2:1)     
  ““VVậậyy  nnếếuu  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccóó  đđiiềềuu  yyêênn  ủủii  nnààoo,,  nnếếuu  vvìì  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccóó  đđiiềềuu  

ccứứuu  ggiiúúpp  nnààoo,,  nnếếuu  ccóó  ssựự  tthhôônngg  ccôônngg  nnơơii  TThháánnhh  LLiinnhh,,  nnếếuu  ccóó  llòònngg  yyêêuu  mmếếnn  vvàà  

llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt””  (Php. 2:1) 

 

Sứ Đồ Phaolô quan tâm về đức hạ mình của các tín hữu Philíp để Hội Thánh 

được hiệp nhất… (Sv. Php. 1:22-26; 2:21) 

Sứ Đồ Phaolô dùng điều kiện cách để nhắc chúng ta về những điều ấy: 

  

 1. Sự Khuyên Dạy Của Đức Chúa Jêsus  
 ““nnếếuu  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccóó  đđiiềềuu  yyêênn  ủủii  nnààoo”” (C. 1a) 

   “điều yên ủi :  r.            [paraklesis]  sự khuyên bảo. 

 ““CCoonn  kkhhôônngg  ởở  tthhếế  ggiiaann  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  hhọọ  ccòònn  ởở  tthhếế  ggiiaann,,  vvàà  CCoonn  vvềề  ccùùnngg  CChhaa..  

LLạạyy  CChhaa  tthháánnhh,,  xxiinn  ggììnn  ggiiữữ  hhọọ  ttrroonngg  DDaannhh  CChhaa,,  llàà  DDaannhh  CChhaa  đđãã  bbaann  cchhoo  

CCoonn,,  đđểể  hhọọ  ccũũnngg  hhiiệệpp  llààmm  mmộộtt  nnhhưư  cchhúúnngg  ttaa  vvậậyy”” (Gi. 17:11) 

 

 2. Tình Yêu Thương Của Sứ Đồ Phaolô  
 ““nnếếuu  vvìì  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  ccóó  đđiiềềuu  ccứứuu  ggiiúúpp  nnààoo”” (C. 1b) 

  “điều cứu giúp :  r.            [paramuthion]  sự dỗ dành. 

 ““1100AAnnhh  eemm  llààmm  cchhứứnngg,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccũũnngg  llààmm  cchhứứnngg  rrằằnngg  ccáácchh  ăănn  ởở  ccủủaa  

cchhúúnngg  ttôôii  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm  ccóó  llòònngg  ttiinn,,  tthhậậtt  llàà  tthháánnhh  ssạạcchh,,  ccôônngg  bbììnnhh,,  kkhhôônngg  

cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc..  
1111

AAnnhh  eemm  ccũũnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  cchhúúnngg  ttôôii  đđốốii  đđããii  vvớớii  mmỗỗii  nnggưườờii  

ttrroonngg  aannhh  eemm,,  nnhhưư  cchhaa  đđốốii  vvớớii  ccoonn,,  1
122kkhhuuyyêênn  llơơnn,,  yyêênn  ủủii,,  vvàà  nnààii  xxiinn  aannhh  eemm  

ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  ggọọii  aannhh  eemm  đđếếnn  

nnưướớcc  NNggààii  vvàà  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii”” (1Tê. 2:10-12) 

 

 3. Sự Thông Công Trong Đức Thánh Linh  
 ““nnếếuu  ccóó  ssựự  tthhôônngg  ccôônngg  nnơơii  TThháánnhh  LLiinnhh”” (C. 1c) 

  “sự thông công :  r.          [koinonia]  sự tương giao. 

““
11
VVậậyy,,  ttôôii  llàà  kkẻẻ  ttùù  ttrroonngg  CChhúúaa,,  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  



 

đđáánngg  vvớớii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmàà  CChhúúaa  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm,,  2
2
pphhảảii  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg  đđếếnn  đđiiềềuu,,  

mmềềmm  mmạạii  đđếếnn  đđiiềềuu,,  pphhảảii  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  llấấyy  llòònngg  tthhưươơnngg  yyêêuu  mmàà  cchhììuu  nnhhaauu,,  
33ddùùnngg  ddââyy  hhòòaa  bbììnnhh  mmàà  ggiiữữ  ggììnn  ssựự  hhiiệệpp  mmộộtt  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Êph. 4:1-3) 

 

 4. Ơn Thương Xót Của Đức Chúa Trời Trong Đức Chúa 

Jêsus  
 ““nnếếuu  ccóó  llòònngg  yyêêuu  mmếếnn  vvàà  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt”” (C. 1d) 

  “l ng yêu m n :  r.           [splagchnon]  l ng trắc ẩn. 

  “l ng thương  ót :  r.           [oiktirmos]  l ng thương  ót, nhân 

từ. 

““44NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  ggiiààuu  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt,,  vvìì  ccớớ  llòònngg  yyêêuu  

tthhưươơnngg  llớớnn  NNggààii  đđeemm  mmàà  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa,,  5
5
nnêênn  đđaanngg  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  cchhếếtt  vvìì  ttộộii  

mmììnnhh,,  tthhìì  NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ssốốnngg  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  --  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn  

mmàà  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu  --  6
6
vvàà  NNggààii  llààmm  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  đđồồnngg  ssốốnngg  llạạii  vvàà  đđồồnngg  

nnggồồii  ttrroonngg  ccáácc  nnơơii  ttrrêênn  ttrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  7
7
hhầầuu  cchhoo  vvềề  đđờờii  

ssaauu  ttỏỏ  rraa  ssựự  ggiiààuu  ccóó  vvôô  hhạạnn  ccủủaa  âânn  đđiiểểnn  NNggààii,,  mmàà  NNggààii  bbởởii  llòònngg  nnhhâânn  ttừừ  đđãã  

ddùùnngg  rraa  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (Êph. 2:4-7) 

 

IIII..  TTHHÁÁII  ĐĐỘỘ  CCỦỦAA  SSỰỰ  HHIIỆỆPP  NNHHẤẤTT  (Php. 2:2-4)     
  ““22tthhìì  aannhh  eemm  hhããyy  hhiiệệpp  ýý  vvớớii  nnhhaauu,,  đđồồnngg  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  đđồồnngg  ttââmm,,  đđồồnngg  ttưư  

ttưưởởnngg  mmàà  llààmm  cchhoo  ttôôii  vvuuii  mmừừnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn..  33CChhớớ  llààmm  ssựự  cchhii  vvìì  llòònngg  ttrraannhh  ccạạnnhh  

hhooặặcc  vvìì  hhưư  vviinnhh,,  nnhhưưnngg  hhããyy  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg,,  ccooii  nnggưườờii  kkhháácc  nnhhưư  ttôônn  ttrrọọnngg  hhơơnn  

mmììnnhh..  44MMỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  cchhăămm  vvềề  llợợii  rriiêênngg  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  

cchhăămm  vvềề  llợợii  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa””  (Php. 2:2-4) 

 

 Chúng ta vẫn thường hay nói về tình yêu thương, sự hiệp nhất,… nhưng tình yêu 

thương, sự hiệp nhất trong Hội Thánh chỉ bắt đầu khi trong nhận thức của mỗi 

người lợi ích của người khác quan trọng hơn lợi ích của bản thân và điều ấy chỉ 

đ n khi chúng ta nghĩ nhiều đ n những sự thuộc về Chúa hơn là những sự thuộc 

về chúng ta. 

 

 1. Phải  iữ Tình Yêu Thương Đối Với Nhau (C. 2a) 
 ““tthhìì  aannhh  eemm  hhããyy……  đđồồnngg  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg”” (C. 2a) 

 

 2. Phải Hiệp Nhất Về Mục Đích (C. 2b) 



 

 ““22tthhìì  aannhh  eemm  hhããyy  hhiiệệpp  ýý  vvớớii  nnhhaauu,,……    đđồồnngg  ttââmm,,  đđồồnngg  ttưư  ttưưởởnngg”” (C. 2b) 

 

 3. Phải Tránh Sự  anh Đố (C. 3) 
 ““CChhớớ  llààmm  ssựự  cchhii  vvìì  llòònngg  ttrraannhh  ccạạnnhh  hhooặặcc  vvìì  hhưư  vviinnhh,,  nnhhưưnngg  hhããyy  kkhhiiêêmm  

nnhhưườờnngg,,  ccooii  nnggưườờii  kkhháácc  nnhhưư  ttôônn  ttrrọọnngg  hhơơnn  mmììnnhh”” (C. 3; Sv. Php. 1:16-17) 

 

 4. Phải Xem Lợi Ích Người Khác Trọng Hơn Lợi Ích Bản 

Thân (C. 4) 
 ““MMỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  cchhăămm  vvềề  llợợii  rriiêênngg  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  

cchhăămm  vvềề  llợợii  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa”” (C. 4) 

 “chăm :  r.        [skopeo]  luôn luôn chú tâm 

 

 

Người  iúp Đỡ Người Phục Vụ 

(1) Chỉ giúp khi có điều kiện thuận tiện (1) Phục vụ trong mọi điều kiện 

(2) Chỉ giúp cho người mình thích (2) Phục vụ cả người không thích 

(3) Chỉ giúp theo sở nguyện (3) Phục vụ theo yêu cầu 

(4) Chỉ giúp khi hoàn cảnh thuận lợi (4) Phục vụ dầu hoàn cảnh bất lợi 

(5)  iúp theo lợi, thú của mình (5) Phục vụ dầu chẳng có lợi, thú gì 

(6)  iúp là để trợ lực (6) Phục vụ là để đem lại thực lực 

  

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 

 


