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BÀI HỌC 1 

Lời cầu nguyện và Lòng tự tin trong Chúa (Philip 1:1-11) 

 

Mô tả khóa học 

Khóa học này là một sự học hỏi về thư tín gửi tới những người Phi-lip. Ở đây là một sách ngắn 

nhưng đầy ý nghĩa của Tân Ước được viết ra để giúp Các Cơ Đốc Nhân đứng vững/vững vàng 

trong đức tin giữa những cam go thử thách thậm chí bao gồm cả những cơn bắt bớ. 

Yêu cầu cho học viên: 

 

1. Có sổ ghi chép bài học (hoặc có Laptop/máy tính để ghi chép) 

2. TRƯỚC mỗi buổi học: 

a. Đọc phần Kinh thánh học tập của mỗi tuần trước thật kỹ 

b. Đọc phần hướng dẫn cho học viên  

c. Ghi chép lại các ý nghĩa baì học trước khi tham gia lớp (hoặc là ghi chép trên máy 

tính /Laptop) với các chủ đề sẽ học tuần tới, bạn có thể đặt bất cứ câu hỏi nào liên 

quan đến bài học trước buổi học, để đến phần thảo luận thì đưa ra hỏi giáo sư. 

3. SAU mỗi lần học: 

a. Trả lời các Câu Hỏi mang tí\nh Áp Dụng vào Đời sống và Chức vụ trong mỗi bài học 

4. Thực hiện các hướng dẫn/bài tập của lớp hay do Ms Giám giao thêm. 

 

Các chủ đề: 

 

Chủ đề 1 - 28 tháng 9 - Cầu nguyện và Lòng tự tin với Chúa (Phi-lip 1: 1-11) 

 

Chủ đề 2 - 5 tháng 10 Quan điểm đặt trọng tâm vào Đấng Christ (Phi-lip 1: 12-26) 

  

Chủ đề 3 - 12 tháng 10 Trung tâm điểm nghị luận: Được kêu gọi để đứng vững (Phi-lip 1: 27-30) 

 

Chủ đề 4 - 19 tháng 10 Lãnh đạo mang tinh thần tôi tớ và hạ mình trong cộng đồng (Phi-lip 2: 1-

4) 

  

Chủ đề 5 - 26 tháng 10 Ví dụ về Chúa Giê-xu Christ (Phi-lip 2: 5-11) 

 

Chủ đề 6 - 2 tháng 11 Nghịch lý của hành động thiêng liêng và trách nhiệm của con người (Phi-

lip 2: 12-18) 

  

Chủ đề 7 - ngày 9 tháng 11 Việc ứng dụng mang tính hùng biện cho các ví dụ (Phi-lip 2: 19-30) 

 

Chủ đề 8 - 16 tháng 11 Tính ưu tiên thuộc linh (Phi-lip 3: 1-11) 

 

Chủ đề 9 - 23 tháng 11 Chúng ta nên tập trung sự chú ý ở đâu? (Phi-lip 3: 12-21) 

 

Chủ đề 10 - 30 tháng 11 Cách làm hòa bình /hòa thuận (Phi-lip 4: 1-9) 
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Chủ đề 11 – 7 tháng 12 Cách tách biệt và đính kèm trong đức tin của Cơ Đốc Nhân (Phi-lip 4: 

10-23) 

 

Chủ đề 12 - 14 tháng 12 Kết luận và thảo luận nhóm 

 

BÀI HỌC 1 

 

 

Giới thiệu thư tín Phi-líp 

 

Philip.  Giữa thế kỷ đầu, giữa vòng các Cơ Đốc Nhân theo Chúa đầu tiên tại thành Philip, địa 

điểm ngày nay chính là Hy Lạp. Thành phố là một thuộc địa La Mã, có nghĩa là nhiều cựu binh 

La Mã đã định cư ở đó, cùng với người Hy Lạp. Do đó, đó là một nơi tụ điểm, nơi tụ họp hoà 

nhập đa chủng tộc và đa nét văn hóa. 

 

Nền tảng cho hội thánh tại Philip. Phao-Lô thành lập hội thánh này trên một trong những 

chuyến đi truyền giáo của ông. Người chuyển đổi đầu tiên, người tin Chúa đầu tiên của sứ đồ 

Phao-lô ở Philippi là Lydia (xem Công vụ 16), và chắc chắn đã có cả người Hy Lạp và La Mã 

trong hội thánh tại đó, với đông đảo các nhà lãnh đạo nam và nữ. 

 

Tình huống/bối cảnh cho bức thư. Sứ đồ Phao-lô đã ở trong tù, có lẽ lúc đó đang ở Rô-ma, khi 

ông viết thư cho các Cơ Đốc Nhân ở tại Philip. Thời gian/điểm của bức thư có thể vào đầu những 

năm 60 sau Công nguyên, ngay trước cuộc đàn áp/bắt bớ lớn các Cơ Đốc Nhân ở thành Rô-ma. 

 

Mục đích của lá thư. Sứ đồ Phao-Lô thành lập hội thánh ở Philip và yêu thương những người ở 

đó rất nhiều. Thư của ông gửi cho họ tiết lộ mối quan hệ thân thiết của ông với họ cũng như mối 

quan tâm sâu sắc của ông đối với sức khỏe thuộc linh của họ. Người Phi-lip đang có sự sợ hãi vì 

những người không tin Chúa/vô tín ở tại chính thành phố này của họ dường như đang cố gắng đe 

dọa họ. Thay vì hợp nhất để đứng vững lại với nhau, họ đang bắt đầu chống lại nhau và chỉ nghĩ 

về lợi ích riêng của họ. Họ đã đánh mất đi vị thế thuộc linh và quan điểm của họ. Họ cần sự giúp 

đỡ và những khuyến khích một cách thậm tệ. 

 

Phao-lô mang đến cho họ những gì họ cần bằng cách chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân của chính 

mình, cung cấp giảng dạy mạnh mẽ và trình bày các gương mẫu để bắt chước theo. Ông chỉ cho 

họ cách xử lý với những khó khăn thách thức hiện tại của họ và cách tiến về phía trước như một 

hội thánh đứng vững ở giữa một tình huống rất khó khăn. Toàn bộ lá thư cho người Philip là một 

sự hướng dẫn để đứng vững trong niềm tin của chúng ta với nhau để chúng ta có thể trải nghiệm 

đầy đủ niềm vui đến từ cuộc sống trong ý muốn Chúa và phục vụ Đấng Christ một cách hiệu 

quả. 
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Bài giảng / Thảo luận: Cầu nguyện và sự tự tin vào Chúa (Phi-líp 1: 1-11) 

Lời chaò thăm (1:1-2) 

A. Phaolô và Ti-mô-thê là những tôi tớ của Chúa Giê-xu Christ. 

B. Người Phi-lip là 

1. Các thánh trong Chúa Giê-xu Christ (tất cả các Cơ Đốc Nhân được xem như 

“thánh”) 

2. Các giám mục và các trưởng lão (những người phục vụ trong hội thánh) 

 

C. Lời chào thăm tổng hợp cho tất cả các nhóm Hy Lạp, Do Thái, và Các Cơ Đốc Nhân, ám chỉ 

ý nghĩa sâu sắc hơn. 

1.  Tiếng Hy Lạp:  Ân điển cho anh chị em 

2. Tiếng Do Thái: bình an (shalom) từ Đức Chúa Trời, Cha của chúng ta 

3.  … và từ Chúa Giê-xu Christ (Ám chỉ cho Những chính trị gia La Mã.?) 

 

Trong nội tâm, Lời chào thăm sâu sắc của Phao-Lô không chỉ là một lời chào. Ông đang nhắc 

nhở người dân Philip về danh tính/định danh và mục đích mới của họ trong đời sống đức tin 

chung của họ vào Đấng Christ. ông cũng đang kết nối nền tảng với họ trong ân điển  và sự bình 

an xuất hiện trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa thông qua Chúa Giê-xu Christ,  

đấng lãnh đạo của chúng ta (Chúa). 

 

Cầu nguyện với Khát vọng và Mục đích (1: 3-11) 

Ở Philip 1: 3-26, Phao-Lô cung cấp một lời giới thiệu khá dài, theo định nghĩa được thiết kế trên 

tất cả "để có được sự chú ý của người nghe đến, sự tiếp nhận và thiện chí." Phao-lô bao gồm (a) 

Điều thường được xác định, được nhận biết là "Lòng biết ơn" qua lời cầu nguyện (1: 3-11), 

những lời giới thiệu các chủ đề chính của bức thư và chuẩn bị cho độc giả về một cuộc tranh cãi 

nhau, sự đấu đá nhau và (b) một tuyên cáo mang hình ảnh có tính chất chính trị và suy nghĩ của 

mình để nhấn mạnh thêm ưu tiên của Công tác Phúc Âm, bao gồm cam kết trong sự yêu thương 

của ông đối với người Philip (1: 12-26). Tầm quan trọng của bài hoc/ phần này của bức thư nằm 

trong sự cẩn thận của Phao-Lô, khẳng định sự miêu tả về bản sắc Cư Đốc Nhận của họ (và cũng 

là của ông) mang lại nội dung cho sự hấp dẫn sau này để duy trì sự kiên định (1:27) cũng như 

động cơ để tuân thủ sự tuyên bố này. 

 

Cầu nguyện với một mục đích: Khẳng định bản sắc chung, sứ mệnh và sự phụ thuộc vào Chúa 

(1: 3-11) 

A. Tình Cảm của Phao-Lô bày tỏ ra cho người Phi-líp: Lòng biết ơn và Niềm vui (1: 3-4). 

Lưu ý/ghi chú: Ông yêu họ và cảm/biết ơn Chúa vì họ. Ông cảm thấy vui khi nghĩ 

về họ. 

B. Phao-Lô nói với người Philip tại sao ông có rất nhiều niềm vui về chính họ (1: 5-8). 

1. Họ là đối tác trong Phúc Âm. (1: 5). 
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2. Ông tự tin rằng Thiên Chúa sẽ hoàn thành công việc mà ông đã khởi sự bắt đầu 

trong cuộc sống của họ, cả hai trong đời sống cá nhân của họ và trong cuộc sống 

của họ như một cộng đồng (1: 6). 

3. Họ đang ở trong tấm lòng của ông, dù rằng ông phải chịu đựng gian khổ gì vì 

lợi ích của Phúc Âm, thì họ cứ đứng vững cùng ông (1: 7). 

4. Họ ủng hộ Phao-Lô khi ông đang trong tù (4:10) và chia sẻ cùng ông những 

khó khăn (1:30). 

5. Ông khao khát tất cả họ với tình cảm của Chúa Giêsu Christ(1: 8). 

 

Quan sát: Một Sự chói chặt/ một mối liên kết mạnh mẽ tồn tại giữa Phao-lô và 

người Phi-líp. Sự chói chặt này đến từ đức tin chung của họ, cam kết chung của 

họ đối với Phúc Âm và mối quan hệ chung của họ với Thiên Chúa thông qua 

Chúa Giêsu Christ. 

 

C. Cầu nguyện của Phù-Lô có nghĩa là để dạy cũng như khuyến khích họ (1: 4, 9-11) 

`    Ông cầu nguyện cụ thể là gì? 

1. ông cầu nguyện rằng tình yêu thương của họ sẽ tăng nhiều hơn và ngày càng 

nhiều hơn nữa. 

2. "... trong tất cả nhận thức, hiểu biết và bên trong nội tâm" 

3. "... rằng họ có thể phân biệt những gì là tốt nhất" 

4. "... rằng họ có thể trọn vẹn/thuần khiết và không chỗ trách được/không đáng 

trách" 

5. "... (rằng chúng có thể) chứa đầy bông trái cây của sự công bình" 

Ghi chú: Trái của sự công bình là một cách suy nghĩ và cư xử phù hợp với việc ở 

trong một mối quan hệ được khôi phục với Thiên Chúa. Họ sẽ có một tâm trí đổi 

mới, được dành cho Chúa và mục đích của Chúa, đã có mối quan hệ mới với 

những người khác, và sống cuộc sống thánh thiện. 

6. Ông cầu nguyện "... qua danh Giê-xu Christ" 

Ghi chú: Đấng Christ là sự công chính của chúng ta. Đấng Christ ở trong chúng ta 

làm cho chúng ta những người khác biệt. Khi chúng ta ở gần Đấng Christ, thì 

Đấng Christ sẽ sống qua chính chúng ta. 

7. Ông cầu nguyện rằng tất cả những gì Thiên Chúa làm trong cuộc sống của họ 

sẽ dẫn đến "lời khen ngợi và vinh quang cho Chúa". 

Ghi chú/Lưu ý: Ý muốn của Chúa là cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta đối 

với Vinh quang chúng ta. Ngài làm việc trong đời sống của chúng ta rằng để danh 

Ngài có thể được ca ngợi. Ngài biến đổi tấm lòng và tâm trí của chúng ta để 

chúng ta sẽ ca ngợi Chúa và tôn vinh Chúa vì sự vĩ đại cao cả của Ngài. 

D.Sự khẳng định và lời cầu nguyện, kế sau đó, phục vụ như là một phần giới thiệu về các chủ đề 

chính của toàn bộ thư. 



7 

Philippians Course—Student Guide  Page  

Taught by Rev. Timothy C. Geoffrion, Ph.D.  September-Decembet br 2021 

1. Phao-lô khẳng định bản sắc Cơ Đốc Nhân của họ là mối quan hệ, có mục đích, hy 

vọng, tràn đầy vui vẻ và đang phát triển trưởng thành trong thuộc linh. Những nhấn mạnh 

này đặt nền tảng cho sự hấp dẫn sau này của ông để họ(những người Phi-lip) giữ vững 

bản sắc đó và sống xứng đáng với nó! 

2. Lời Cầu nguyện của Phao-Lô không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào ở đây, chẳng 

hạn như những gì họ cần phân biệt, nơi có tạp chất/sự pha tạp trong cuộc sống của họ, 

hoặc loại trái của sự công bình mà ông quan tâm nhất. Điều đó sẽ đến sau trong bức thư. 

Bây giờ ông đặt nền tảng cho những lời hô hào vận động sau này bằng cách nhắc nhở họ 

về các giá trị tin kính. 

 

Những suy nghĩ cuối/Tựu chung/tóm lại Chúng ta là những người phó mặc lệ thuộc hoàn toàn 

trong đời sống thuộc linh lệ thuộc sự dẫn dắt của Chúa—bởi ận điển, sự công chính qua Chúa 

Giê-xu, và năng lực để nghĩ và sống theo Chúa (câu 1:2, 6, 9-11; 2:12-13; 4:12-13). Cùng lúc, có 

vai trò lớn lao trong tang trưởng đời sống thuộc linh và công cuộc Hầu việc Chúa 

 

Áp dụng cho Đời sống và Cho Chức Vụ 

Hãy tự hỏi bạn những câu hỏi cho phần học hỏi kinh thánh và bên trong chính mình: 

• Điều gì mà tôi có thể làm để mà kinh nghiệm Ân Điển của Chúa và bình an nhiều hơn đến trên 

đời sống của tôi? 

• Làm thế nào tốt mọi người trong hội chúng kinh nghiệm tôi với những cố gắng, lòng biết ơn, 

niềm vui, ân điển và bình an hòa hợp hòa bình từ tôi? 

• Làm thế nào để mà tôi với cương vị mục sư/người hầu việc Chúa/lãnh đạo có thể nói lời khẳng 

đinh khich lệ người khác trong hội chúng vì công khó của họ trong công tác chia sẻ Phúc Âm? 

• Có lời cầu nguyện nào để tôi đưa ra gợi ý cho Hội thánh—không chỉ là lời cầu nguyện 

cho sức khỏe hoặc những hành vi được thay đổi, nhưng cũng là cho tình yêu thương tang 

trưởng được nhận biết mỗi ngày? 
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BÀI HỌC 2 
 

Lời giới thiệu: Phao-lô biết rằng người Phi-lip đang vật lộn với chịu đựng nhiều khó khan đau 

khổ vì niềm tin của họ. Họ đang ở trạng thái trái ngược với những người không tín đồ bên ngoài 

Hội thánh của mình, và họ cũng đang có những xich mich với nhau trong hội thanh. Phao-lô đã 

học được rất nhiều về cách xử lý những áp lực này trong cuộc sống của chính mình. Trong hoàn 

cảnh này, chúng ta sẽ xem xét cách ông ấy sử dụng ví dụ của riêng mình như một bối cảnh để 

làm cho sự hấp dẫn lớn của ông với người Philip bày tỏ lẽ thật để đứng vững trong sự hiệp nhất.  

Ghi chép—Philip 1:12-26  

Phao-lô nhìn thấy sự tốt lành trong khó nhọc của mình (1:12-14) 

A. Phao-lô muốn mọi người nhìn thấy sự trợ giúp của ông trong tiến trình chia sẻ Phúc Âm. (1:12) 

1. Phao-lô’là kẻ tù vì Đấng Christ, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì 

Đấng Christ mà chịu xiềng xích. (1:13) 

2.  Phao-lô’đã làm mạnh mẽ những Cơ Đốc Nhận để nói lời Chúa cách không sợ hãi (1:14)  

Thái độ tích cực của Phao-lô trong những nghịch cảnh tiềm tàng hay tình huống khó khăn (1:15-18a) 

A. Tình huống:  sự chộn lẫn giữa các động cơ trái ngược để rao giảng ra về Đấng Christ:   

1. một số người vì lòng ghen tị và cãi lẫy (fqovnoß, e¡riß), một số về lòng tốt (1:15) 

2. một vài người là bởi lòng yêu thương, một số khác là lòng tham vọng tư kỷ ích kỷ cá nhân 

(ejriqeiva), một số không ngay thẳng, và cố gây những phiền toái lên (1:16-17) 

 

Ghi chú:  Không rõ về những động cơ rao giảng tin lành ra là vì động cơ xấu hay tốt đẹp. 

Nhưng nó vẫn là một điều giúp cho Phao-lô, bởi ông chỉ ra rằng nó vẫn là giúp cho Tin Lành 

mà ông rao giảng ra.  Có thể điều làm Phao-lô đau lòng, bởi Tin Lành được rao giảng ra với 

những người không ngay thẳng và tín nghiệm trong thành, và dẫu rằng các người chính 

quyền/giới chấp pháp nghịch với Phao-lô. 

 

B. Thái độ tích cực của Phao-lô: các động cơ khác xảy đến đều không qunan trọng bằng mục tiêu 

chính được hoàn thành:  Đấng Christ được rao giảng ra. (1:18) 

 

C. Chừng nào mà Đấng Christ vẫn được rao giảng, cảm xúc của Phao-lô’s đó là vui mừng. (1:18)  

Ghi chú: Dẫu vậy, Mặc dù có sự mất mát rõ ràng trong số những người giảng đạo, ít nhất là về 

mặt động cơ, Phao-lô vẫn có thể vui mừng bởi điều trọng yếu hơn là vẫn được cả sáng, danh của 

Chúa Giê-xu vẫn được công bố ra (1:17-18).   

 

“Còn những người kia, vì ý phe đảng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay 

thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. 18 Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm 

bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đương mừng rỡ, và sẽ còn 

mừng rỡ nữa. (1:17-18).”   
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Ý kiến đánh giá: Có những hình ảnh đối lập gây tranh cãi trong 1:12-18 không làm hại, 

không ảnh hưởng tiêu giệt đi các nguồn tiềm năng; Nó cho thấy Phao-lô lé/từ chối để cho 

mình bị lôi cuốn vào một trạng thái gây tranh cãi, thực tế của tâm trí. Thay vì tập trú quan 

tâm đến bản thân mình với những người phản đối trống lại ông, thì ông lại quan tâm đến 

một điều, sự rao giảng ra của Chúa Giê-xu Christ, điều đó có nghĩa là sự tiến tới của Tin 

Lành cho người trống lại ông đang ở chính nơi mà họ sinh sống(người Phi-líp) (câu 

1:16).   

 

Phao-lô đã viết về các nghịch cảnh và khó khăn của mình để nói điều gì đó về bản thân 

và các sự ưu tiên của ông, sự tiến tới của Tin Lành (1: 17-18). Thường thì, toàn bộ phần 

này (1: 12-18A) nhằm cung cấp cho người Phi-líp một cách nhìn mới để bày tỏ rằng tù 

đày và những nghịch cảnh cách tốt nhất để xem xét bất kỳ khó khăn nào hiện hữu cho  

những người phục vụ nguyên nhân thúc đẩy/làm mạnh của Tin Lành, bao gồm cả đời 

sống tư nhân của họ. 

Thái độ tích cực của Phao-lô và Sự Tập trú vào Chúa Giê-xu(1:18b-26) 

A. Ông công bố rằng mọi việc xảy ra là để kết quả cho sự Giải phóng trong ông. (câu1:19) 

B.  Ông tin vào quyền năng của những lời cầu nguyện và vào sự trợ giúp của Thần(Thánh 

Linh) của Chúa Giê-xu Christ (1:19) 

C.  Sự mong đợi và Hy vọng cá nhân: ông không bao giờ cảm thấy hổ thẹn. (câu1:20) 

(Câu hỏi:) Điều gì mà khiến ông phải hổ thẹn? (Thất bại trong việc tôn vinh Chúa cho đời 

sống) 

D. Giá trị cá nhân: Đấng Christ được vinh danh trên thân thể ông, dẫu rằng sống hay chết. 

E.  Tổng kết: Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. (1:21) 

(Câu hỏi) Điều đó thì ông có ý là gì? 

F.   Thứ tự ưu tiên trong Sự quan tâm: sự không ích kỷ được làm mẫu/ được mô hình hóa 

trong quyết định của mình để tiếp tục sống vì lợi ích của người Philipin - vì sự tiến tới và 

niềm vui của đức tin của họ. (1:22-26) 

  

(Câu hỏi) Khi nào bạn bị giằng xé/bị đắn đo cận nhắc giữa những ham muốn và nhu cầu của 

chính bạn và người khác trong chức vụ? 

 

KẾT LUẬN (1: 12-26) 

Dạy người Phi Phi nhìn vào nghịch cảnh trong một ánh sáng tích cực hơn bằng cách nhìn thấy 

những điều tốt đẹp có thể thoát khỏi cuộc bức hại bắt bớ là không thể thiếu đối với mục tiêu lối 

hùng biện tu từ(ẩn ý) của Phao-Lô là khuyến khích họ đứng vững. Phao-Lô rõ ràng nói/đề cập 

rõ rằng đó là danh tính của ông trong Chúa Giê-xu Christ và cam kết với nguyên nhân của Chúa 

Giê-xu Christ dẫn dắt/chỉ đạo thái độ tích cực và những quyết định của mình. Do đó, dẫu rằng 
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sự giam cầm của ông hay những lời rao giảng của những động cơ không tinh khiết cũng không 

đánh bại ông, và (nó được ngụ ý)thế nên, nghịch cảnh của người Phi-líp không thể đánh bại họ 

(câu. 1: 27-30). Hơn nữa, về mặt cá nhận/sở thích của riêng mình để việc "khởi hành và ở cùng 

với Chúa Giê-xu Christ " là để phục vụ Chúa Giê-xu Christ bằng cách phục vụ cho những người 

Phi-líp. 

 

Thực hành Áp dụng bài học: 

Hỏi: Làm thế nào để các Mục sư /những người hầu việc Chúa giữ được thái độ hầu việc Chúa luôn tích 

cực? 
  

Hỏi: Có khi nào bạn nhìn thấy vấn đề tội lỗi trong Cơ Đốc Nhân khi bạn mục vụ? Cách mà bạn 

phản ứng/đáp ứng như nào? Có khi nào bạn có thể nhìn vượt trên tội lỗi của người khác để giúp 

việc Phúc Âm của Chúa? Có khi nào bạn không thể nhìn ra như vậy không? 
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BÀI HỌC 3 
"Lời hùng biện Trung tâm điểm: Kêu gọi để đứng vững" 

 

Lời Giới thiệu: Philip là một thuộc địa La Mã, Nơi mà những người có công dân có quyền và đặc 

quyền của những người ở dưới Vương quyền La mã (Rô-ma). Các người dân Philip biết những gì 

nó có nghĩa là đúng đắn, là sự thật với La-mã(Rô-ma) và là công dân chung thành của một thuộc 

địa La Mã. Trong thư này gửi đến những người Người dân tại Philip, sứ đồ Phao-lô đã sử dụng 

nguyên tắc "quyền công dân tốt" để giúp họ hiểu danh tính và trách nhiệm của họ với tư cách là 

công dân của Thiên đàng. 

 

Ghi chép-Người dân tại Philip 1: 27-30 

1: 27-30 là chìa khóa để hiểu toàn bộ lá thư. Trong bốn câu này, Phao-lô tuyên bố lời kháng cáo 

chính, lời lý luận hung biện thẩm quyền lớn của mình trong lá thư (1: 27-28), cùng với một loạt lý 

do để hỗ trợ ý kiến đó (1: 29-30). Trong 1: 27-30, Phao-lô bày tỏ những ý tưởng chính của toàn 

bộ thư: Định danh về chính trị của ông, Tin Mừng, sự mơ hồ/không rõ rang/không nhiều kỳ vọng 

trong các sự kiện trong tương lai, lòng kiên định, sự đoàn kết, niềm tin, lời chứng, những sợ hãi 

(cũng với những điều không sợ hãi), quan điểm về đối thủ/nghịch cảnh/những người tạo nên ngăn 

trở trước mắt, sự cứu chuộc/sự cứu rỗi, những quan tâm đến những khắc khổ nghịch cảnh/bắt bớ 

khó khăn, vai trò của Chúa trong cuộc sống của các người có lòng tin, và các giá trị và kinh nghiệm 

được chia sẻ bởi Phao-lô và Phi-líp. 

 

Khi Phao-lô gọi các anh chị em người Philip để thực hiện quyền công dân Đấng Christ xứng đáng 

với Tin Mừng bởi/bằng cách đứng vững vàng trong đức tin (câu 1:27), ông cho rằng họ hiểu ý 

nghĩa của việc hành động xứng đáng với danh tính dân sự của một người dân. Trong truyền thống 

Hy Lạp, nghĩa vụ/nhiệm vụ của một công dân là vững vàng/đứng vững, cùng với các công dân và 

/ hoặc binh lính, cách hòa hợp chống lại kẻ thù, không rút lui trong sợ hãi, cũng không phải là một 

cách không xứng đáng với bản sắc chính trị của một người dân. 

  

Trong Phi-lip 1:27, Phao-lô trực tiếp định vị các Công dân philip. Trong 26 câu đầu tiên, ông đã 

đặt nền tảng cho việc giảng dạy của mình bằng cách khẳng định danh tính của họ là đối tác trong 

Tin Mừng và bằng cách chuyển tiếp /học theo giống như ông trong cách ông sống đức tin và cam 

kết với Chúa Đấng Christ trong cuộc sống của chính mình. Bây giờ ông nói với họ những gì mà 

ông nghĩ rằng họ cần phải làm. 

 

Sự kêu gọi để thực hiện quyền công dân của bạn xứng đáng với Tin Mừng! (Đọc philip1: 27-30) 

A. Quan điểm chính trị-Thực hành quyền công dân cách xứng đáng .... 

1. Đây là mệnh lệnh /mệnh lệnh thức đầu tiên của bức thư. 

2. Tin Mừng kêu gọi hành vi xứng đáng. 
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3. Như bạn là công dân của một thuộc địa La Mã, cũng vì bạn là công dân của Thiên 

đàng nói chung (xem 3:20). 

4. Ẩn ý: Biết định danh thuộc linh(bản sắc tâm linh )của bạn và sống theo đó! 

 

B. đứng vững trong thuộc linh. = Làm thế nào để sống xứng đáng với bản sắc của một 

người trong Đấng Christ  

1. đứng vững = giữ vị trí của bạn, giữ vững địa vị của bạn. 

 

2. Trong đồng một thánh linh/ một tinh thần ... = Đoàn kết 

 

3. Đấu tranh cho sự tin quyết của Phúc Âm cùng nhau, sát cánh cùng nhau cách 

hiệp một/ như một thân. 

 

4. Đừng bị đe dọa bởi những người phản đối bạn/Những người bắt bớ bạn. 

 

Chúng ta không biết xác định/nhận diện của đối thủ/nghịch cảnh của họ. Bối cảnh 

gợi ý mặc dù "bề ngoài" hư nát, kể từ khi nói về nghịch cảnh/đối thủ nội bộ bên 

trong sẽ không có ý nghĩa gì nữa, vì ông đang đề cập nói với toàn bộ hội chúng ở 

đây. chương 4: 3, chỗ mà ông đề cập một cuộc xung đột giữa những điều nội tại 

một cách cụ thể. 

 

Một điều đáng kể, một điều đáng lưu ý song hành tồn tại trong bối cảnh của Xuất 

ê-dip-tô 23:22 bản dịch LXX. Chúa sẽ thông báo rằng ngài sẽ gửi một thiên thần 

cho người dân Israel với lời hứa, nếu họ sẽ lắng nghe Ngài và làm theo những gì 

Chúa phán bảo, sau đó "Ta [Chúa] sẽ là kẻ thù đối với kẻ thù của các con và kẻ đối 

ngịch với kẻ đối nghịch của các con". Đây là điều tương tự bối cảnh trong Philip 

1:28, là điều hầu như giống hệt bối cảnh cho người Phi-líp, vì không chỉ là thuật 

ngữ giống hệt nhau, mà khái niệm cơ bản là như nhau: những người đối nghịch với 

những người của Chúa sẽ là đối thủ của Chúa và họ sẽ bị phá hủy. 

 

5. Đức tin của bạn là một dấu hiệu của đánh đổ kẻ thù/sự hủy diệt họ và tốt cho sự 

cứu rỗi của bạn - đó là đến từ Thiên Chúa. 

 

6. Người Phi-lip có chung một sự kêu gọi và dự phần ân điển mà Phao-lô có. 

 

• Bạn đã được ân điển của Chúa để không chỉ tin tưởng/đễ tin chắc, mà còn phải 

chịu đựng khó khăn bắt bớ đại diện cho/thay mặt cho Chúa Giê-xu Christ. 

 

• Bạn có cùng "trận chiến" mà Phao-lô có. 
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Phao-lô sử dụng từ ngữ ajgwvn (agon-gốc từ là bổ nghĩa tính từ cho những anh 

hung ở chiến tuyến) ở Phi-líp 1:30 bổ sung nhiêu tả toàn bộ hình ảnh Phao-lô đã 

tạo ra những người lính trong Đấng Christ đứng cùng nhau trên chiến trường thuộc 

linh. Phao-lô đã chọn một thuật ngữ được sử dụng ở cả môi trường thể thao và quân 

đội, như ông làm bằng các chữ cái khác biệt với các điều khác, để đại diện cho "trận 

chiến" cơ bản phải trả lại giá trị vì lòng trung thành của họ với Chúa Đấng Christ 

và Phúc Âm. Người Phi-líp không đơn độc trong sự đau khổ của họ, nhưng họ đang 

trải qua cùng với Phao-lô cùng là cho thấy rằng đặc trưng của Các Cơ Đốc Nhân 

Trụ-Vững(Ajgwvn). 

 

Sự bày tỏ ra/Phản ánh trong Thông điệp/đoạn này: 

Khi bạn phản ánh/sống theo Philip 1: 27-30, những điều gì Phao-lô nói về ba chủ đề/đối tượng 

khác nhau, nhưng thực ra có liên quan? 

 

A. Định danh tính/Bản sắc của người Phi-lip với tư cách là công dân của một vương quốc 

thiên đàng (xem ở trên) 

B. Các mối đe dọa đối với cộng đồng của họ 

1. Đối thủ/Các đối tượng tranh đấu hoặc bất cứ điều gì / bất cứ ai mà họ sợ (s) khiến 

họ thu hẹp lại/không dám bày tỏ đức tin và sự vâng lời của họ 

2. Trối bỏ sự kêu gọi và những gì đau khổ, những bắt bớ, hoạn nạn có ảnh hưởng 

trong cuộc sống của họ 

C. Các chiến lược Phao-lô gợi ý để giúp họ sống với đăc quyền/thẩm quyền công dân của 

họ xứng đáng với Tin Mừng. 

1. Hãy Đứng vững và làm như vậy trong sự hiệp nhất, hiệp cùng với những người 

đồng bào, những người dân và binh lính của bạn trong vương quốc thiên đàng. 

2. Hãy nhớ rằng: Phúc Âm(Tin Mừng) sẽ cho bạn trí tự hiểu và là sự hướng dẫn 

trong cuộc sống. 

3. Nhận ra/Nhận diện: Sự kêu gọi của bạn đến từ Thiên Chúa là được dự phần qua 

sự chịu khổ cho Tin Mừng. 

Ứng dụng thực tế/áp dụng bài học vào đời sống. 

Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể sống xứng đáng hơn về Phúc Âm(Tin Mừng)? 

 

Câu hỏi: Bạn đang bị bị đe dọa /đang bị chống đối bởi những người không tin không? Làm 

thế nào bạn có thể đứng vững tốt hơn trong đức tin? 

 

Câu hỏi: Những suy nghĩ nào bạn có khi bạn đọc rằng Phao-lô và những người theo Chúa 

ở Phi-lip đã chia sẻ về sự kêu gọi tương tự để chịu đựng bắt bớ, khó khan, nghịch cảnh cho 

Chúa Giê-xu Christ? 
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BÀI HỌC 4 
 

"Sự khiêm tốn và sự lãnh đạo mang tinh thần tôi tớ Chúa trong cộng đồng" (câu 2: 1-4) 

 

Văn bản ghi chép- thư Philip 2: 1-4 

Giới thiệu 

Sự bày tỏ của Phao-lô cho Sự hiệp nhất tiếp tục tạo thành một Khuôn mẫu chính trên khắp 

cộng đồng tin Chúa người Philip. Các lời khiển trách(admonitions), cũng là lời khuyên nhủ 

cảnh cáo cụ thể làm cho rõ ràng rằng có những căng thẳng sưng đột và bất hòa giữa các tín 

đồ ở Philip. Đoàn kết hiệp một là điều cần thiết (2: 2), cùng với, hoặc đúng hơn, bằng cách 

thể hiện bởi sự khiêm tốn và sẵn sàng lớn hơn để quan tâm đến nhu cầu của người khác (2: 

3-4). 

 

Sự kêu gọi để theo sự Hướng dẫn của Tinh thần hầu việc tôi tớ để không cư xử ích kỷ với nhau (2: 

1-4) 

  A. Nhớ lại những phẩm chất của các bạn(chỉ người Philip) "trong Chúa Giê-xu Christ" (2: 1). 

1. "Do đó/Vì vậy ..." 

 

Việc sử dụng của Phao-lô từ ngữ "Do đó" chỉ ra rằng việc giảng dạy của ông ở những câu 

1-4 tiếp sau là những nghĩa vụ như những công dân của Thiên đàng, những người đã được 

gọi để sống xứng đáng với Tin Mừng (1:27). Bây giờ, trong Chương 2, ông giải thích thêm 

sâu hơn những gì có nghĩa then chốt trong cộng đồng hội thánh của họ. 

 

2. Những lợi ích và phẩm chất cụ thể là xuất phát từ việc "trong Chúa Đấng Christ": 

a. Sự khích lệ/khuyến khích 

b. Sự Thoải mái/thoả mãn trong tình yêu thương 

c. Thông công của Thánh Linh 

d. Sự dịu dàng và lòng trắc ẩn/khao khát 

 

Quan điểm mục vụ có giá trị to lớn trong việc ghi nhớ những gì Đấng Christ có bày tỏ ý 

nghĩa với chúng ta, và những kinh nghiệm về quyền năng Đấng Christ đã dờ chạm/đụng 

chạm vào cuộc sống của chúng ta như thế nào. Khiến Tập trung suy nghĩ của chúng ta và 

nhớ những cảm giác quan trọng giúp chúng ta làm tăng sức sống và động lực tinh thần 

trong đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta nhắc nhở các thành viên trong hội chúng về 

trải nghiệm chung của họ trong Đấng Christ, nó sẽ giúp giải quyết sự khác biệt, loại trừ sự 

phân rẽ và khiến hiệp lại làm việc cùng nhau tốt hơn. 
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B.  Niềm vui trọn vẹn của Phao-lô bằng cách sống trong Sự Hiệp Một (2: 2-4). 

1. Khái niệm chính: "Hãy nghĩ điều tương tự, cùng nghĩ về một hướng" (để tự động hiểu 

và hiệp thông, hiệp lòng). Trong bối cảnh, ông đề cập/chỉ ra là họ cần tập trung vào nhau 

vào những người họ đang ở trong Chúa Đấng Christ và trong nhiệm vụ, nghĩa vụ của họ là 

người đại diện( thay mặt) cho Đấng Christ (1: 27-30). 

 

2. Lưu ý: Phao-lô nhấn mạnh tâm trí ở nhiều nơi trong bức thư của mình cho người Phi-

Phi: trong 1: 7; 1: 9-11; Ví dụ của Phao-lô trong 1: 12-26; 2: 5 và Ví dụ về Chúa Giêsu 

trong 2: 6-8; và 4: 2 liên quan đến việc giải quyết tranh chấp, bất hoà giữa Ê-vô-đi và Sin-

ty-cơ 

 

3. Có cùng một tình yêu thương. Điều đó có nghĩa là gì? = cùng một tình yêu dành cho 

Chúa Đấng Christ? Và Đối với những người khác với tình yêu giống như tình yêu giành 

cho Chúa Giê-xu Christ? câu 1: 9. 

 

4. Hãy hiệp nhất,thống nhất trong linh (Sumpsuchoi) có lẽ là một cách khác để nói sống 

trong đoàn kết, sống trong sự hiệp một. 

 

5. Hãy nghĩ cùng "một điều" (đến \ e ≠ n fronouvnteß) = Được hiệp nhất. 

 

6. Không làm gì vì tham vọng ích kỷ hoặc với lòng tự phụ. 

 

7. Xem xét lợi ích những người khác hơn so với chính mình, chăm xem người khác hơn 

mình, trong sự khiêm tốn. (Thái độ này sẽ giúp đạt được sự hiệp nhất.) 

 

8. Mỗi người nên tập trung vào các vấn đề/nhu cầu của người khác không chỉ về chính 

họ/của họ mà thôi. (cũng là đạt được một phần của sự hiệp nhất) 

 

C. Sự Áp Dụng và Sự Làm rõ 

      Câu hỏi:: Điều gì là xem xét những người khác là có nhiều giá trị hơn bản thân tôi? 

 

1. Định giá /lượng giá lợi ích của những người khác trên chính chúng ta là việc làm trái 

ngược với tham vọng ích kỷ và tìm kiếm vinh quang của chính mình. Nó không phải là 

một việc mất giá trị về mình/giảm đi giá trị mỗi cá nhân, mà mỗi người quan tâm đến sở 

thích, và nhu cầu của nhau. Nếu mọi người đã làm điều này, thì sẽ không ai bị như khai 

thác hoặc bị làm tổn thương. 

 

2. "Ý nghĩa vàng" của Aristotle: Nếu chúng ta tự đặt mình về nhu cầu thiết yếu/định hướng 

thiết yếu của đời sống của những người khác(quan tâm về lợi ích người khác là hơn nhu 
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cầu cá nhân) và lượng giá chúng nhiều hơn cho chính mình, chúng ta có nhiều khả năng 

kết thúc ở một vị trí cân bằng, thăng bằng cuộc sống. 

 

3. tình huống "Win-win"( được lợi đôi bề, cả người khác lẫn mình) là một chiến lược giải 

quyết xung đột là thực sự tìm ra được các giải pháp để xem xét, quận bình thoả mãn lợi ích 

của mọi người. 

 

Sự học hỏi trong Đoạn này 

 

A. Mối Đe dọa cho cộng đồng 

1. Sự bất hoà sẽ làm suy yếu cộng đồng của họ. 

2. Tập trung vào chính mình, ích kỷ và sự kiêu ngạo cá nhân sẽ làm suy yếu cộng đồng. 

3. Thái độ sẽ khiến họ không thực hiện ý muốn của Thiên Chúa và để nhận được những 

phần thưởng từ đó, nó khiến mọi người không trở nên khiêm tốn phục vụ. 

B. Chiến lược để khắc phục những mối đe dọa này 

1. Nhắc nhớ lại cách bạn coi trọng mối quan hệ của bạn với Đấng Christ và tất cả những gì 

bạn đã trải qua vì nhận biết Chúa Giê-xu Christ. 

2. Tập trung suy nghĩ của bạn về "đối tượng chính" hoặc "những điều tương đồng": phục 

vụ Chúa Đấng Christ và sứ mệnh Tin Mừng. 

3. Hãy nhớ những mối nguy cơ/những gì đang bị đe dọa nếu bạn không học cách làm việc 

cùng nhau. 

4. Trên thực tế, hãy xem xét/ chăm về lợi ích những người khác hơn là cho chính mình. 

 

C. Tóm tắt: Giải pháp cho hành vi ích kỷ này bắt đầu bằng cách học cách xem những trải nghiệm 

tâm linh căn bản của họ trong Chúa Đấng Christ như có một điểm chung(một nơi điểm gặp gỡ, 

một tiếng nói chung), dù rằng bất chấp bất kỳ sự khác biệt nào mà họ có thể có. Thậm chí nhiều 

hơn, những gì họ thường kinh nghiệm(họ gặp phải, họ đối diện) trong Đấng Christ sẽ dẫn dắt họ 

đặt Đấng Christ lên trước nhất và nghĩ về lợi ích của người khác cũng như của chính họ ... đó là 

về mặt logic mà Phao-lô đề cập. Những người đang ở trong Đấng Christ nên theo sự dẫn dắt của 

Đấng Christ, điều này đòi hỏi phải giải quyết sự khác biệt của họ và tuân theo việc đặt thứ yếu lợi 

ích của họ đối với lợi ích của thân thể Đấng Christ, sống khiêm tốn, phục vụ nhau. 

 

Ứng dụng thực tế. 

Câu hỏi: Thái độ nào bạn cần thay đổi hoặc hoà nhập thích ứng để phục vụ thân thể Đấng Christ 

và sứ mệnh truyền rao Tin Mừng tốt hơn trong bối cảnh hội thánh của bạn đang có/đối mặt? 

 

 

Câu hỏi: Làm thế nào bạn có thể thúc đẩy sự hiệp nhất lớn hơn, tốt hơn trong Hội thánh của bạn? 
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BÀI HỌC 5 
"Ví dụ về Chúa Giê-xu Christ" (Phi-líp 2: 5-11) 

 

Giới thiệu 

Đoạn văn chúng ta sẽ đọc đây là khá nổi tiếng vì nó chứa một mô tả về Sự giáng thế của Chúa 

Giêsu đến Trái đất và được tôn vinh bởi Thiên Chúa, Chúa Cha. Nhiều học giả tin rằng Pau-lô đã 

tham gia một bài thánh ca được hát vào thời hội thánh đầu tiên, trong thế kỷ thứ nhất, và kết hợp 

lời bài hát của mình vào bức thư này. Chúng ta không thể chứng minh khẳng định này, nhưng ý 

tưởng giúp giải thích một số phần của đoạn văn không phù hợp với lập luận của Phao-lô trong 

thư. Nhưng đối với lớp học này, chúng tôi sẽ gọi đoạn 2: 6-11, là "Bản thánh ca cổ về Đấng 

Christ". 

 

Khi tôi nói "cuộc tranh cãi" của Phao-lô, tôi đang đề cập đến dòng lý luận, biện minh của mình. 

Chúng ta biết rằng ông muốn người Phi-lip đứng vững trong đức tin của họ và sống xứng đáng 

với Tin Mừng. Vì vậy, cuộc tranh luận của ông ấy đề cập đến những lý do tại sao họ nên đứng 

vững. Nó cũng đề cập đến lời giải thích rõ ràng hơn nữa về cách đứng vững trong đức tin của họ. 

 

Tiêu điểm vấn đề để Giải Kinh: Tại sao Phao-lô đề cập đến Chúa Giêsu trong đoạn văn này? 

 

1. Vai trò của Chúa Giê-xu Christ trong Bản thánh ca cổ về Đấng Christ (2: 6-11) đã được 

nghiên cứu nhiều và tranh luận rất nhiều về học giả nghiên cứu lịch sử. Một số học giả cho rằng 

"Bản thánh ca cổ về Đấng Christ" đề cập đến công việc của Chúa Giêsu để mang lại sự cứu rỗi 

cho thế giới. Các học giả khác cho rằng Phao-lô đề cập đến Chúa Giêsu là một ví dụ, một khuôn 

mẫu cho chúng ta bắt chước. Tuy nhiên, tôi không tin rằng chúng ta phải chọn giữa hai vị trí này. 

Chúng ta có thể nói rằng Phao-lô muốn cả hai ... 

 

a. Hoan hỷ vui mừng về công việc cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã chịu thay cho chúng ta và  

b. Trong bối cảnh hiện tại của văn đoạn, Phao-lô đang sử dụng nó chủ yếu trong một ý 

nghĩa khía cạnh đạo đức, để thúc giục sự khiêm tốn, tự-tiết chế quên mình, trọng tâm 

vâng lời và phục vụ cách hiến tế/hy sinh bản thân. 

 

Tóm lại, Chúa Giê-xu Christ là làm cả hai, làm khuôn mẫu để bắt chước và các phương cách 

thuộc linh mà người Phi-lip nên vâng theo. 

 

2. Một cách khác Nói về tiêu điểm vấn đề này là hỏi rằng, Phao-lô nói về sự thật về Chúa Giêsu 

hay ông đang sử dụng Chúa Giêsu để cung cấp cho các tín đồ mạng lệnh để làm theo? Trong các 

vấn đề học giả nghiên cứu Kinh Thánh, chúng tôi gọi đây là sự khác biệt giữa "chỉ định" và 

"mệnh lệnh". 

a. "Chỉ định" trong ngôn ngữ Hy Lạp đề cập đến một cái gì đó là một thực tế. Thứ ba 

hàng tuần, chúng tôi có lớp học của chúng tôi trên Sách Phi Phi. Đó là một thực tế. Khi 

bạn nêu một sự thật trong tiếng Hy Lạp, bạn sử dụng từ ngữ chỉ định. 

b. "Mệnh lệnh/mạng lệnh" trong ngôn ngữ Hy Lạp đề cập đến một cái gì đó mà chúng ta 

phải làm, hoặc không làm. Nếu Mục sư Giam bảo bạn tham dự lớp học, ông đang đưa ra 

hướng dẫn của bạn và nói cho bạn biết phải làm gì. Đó là một thể mệnh lệnh. 
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c. Trong thần học, "chỉ định" đề cập đến những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta thông 

qua Chúa Giêsu Giê-xu Christ. "Mệnh lệnh thức" đề cập đến những gì Chúa ra lệnh cho 

chúng ta làm thông qua Chúa Giêsu và các trước giả ghi chép Kinh thánh. 

 

Do đó, vì Phao-lô vừa chia sẻ sự thật về những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và ông ta 

đang thúc giục mọi người theo dõi ví dụ của mình, chúng ta có thể nói rằng thần học của đoạn 

văn này là cả hai chỉ định, và bắt buộc. 

 

3. Tóm tắt: (1) Một mặt, trong bối cảnh, Chúa Giê-xu Christ phục vụ như một ví dụ để bắt chước 

trong cuộc tranh luận lập luận của Phao-lô (2: 5, 12); Nhưng mặt khác, (2) "Ví dụ" của Chúa 

Giê-xu Christ cũng là một lời khẳng định về bản chất của hoạt động thiêng liêng trong công việc 

ở những người trong Chúa Giê-xu Christ (câu 2: 1). (3) Phạm vi ví dụ hành vi đạo đức sâu sắc 

hơn có thể nắm bắt để chứng minh không chỉ sự mong đợi của Thiên Chúa được đặt vào những 

người sẽ tìm cách làm hài lòng Ngài (2: 6-8), mà còn là kỳ vọng về sự minh oan và sự khiêm tốn 

của Chúa, Những tôi tớ vâng lời đặt trên nền tảng là Chúa Giê-xu (2: 9-11; câu. 1: 27-29). Và 

cuối cùng, (4) Nhìn chung, ví dụ đầy đủ được cung cấp trong vòng người Philip khuyến khích họ 

vẫn kiên định trong cam kết của họ đối với Thiên Chúa và Chúa Giê-xu Christ; Nó nhắc nhở họ 

về người lập nền và bản chất nhận diện người có đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ của họ, và nó 

thể hiện sự tận tâm của sự một tâm một trí phục tùng và vâng lời ý chỉ và mục đích của Chúa (2: 

12-16). 

 

Khám phá từng Câu Kinh Thánh 

 

Mô hình khuôn mẫu Chúa Giê-xu với Tinh thần tôi tớ ổn định, khiêm tốn, và không ích kỷ, (2: 5-

8) 

 

A. Phao-lô một lần nữa kêu gọi người Philipin tập trung tâm trí của họ; Lần này đặc biệt là bắt 

chước Chúa Giê-su Christ (2: 5). 

 

B. Chúa Giê-xu mô hình hóa một số thuộc tính cụ thể: 

1. Ngài không nắm bắt gì cho riêng mình. 

2. Ngài sẵn sàng tự làm trống. (Về những gì? Đặc quyền, sức mạnh, thoải mái, trạng 

thái ...). 

3. Ngài đã lấy hình hài của một người hầu hạ mình. 

4. Ngài khiêm tốn. (Làm thế nào như vậy? Bằng cách vân phục Thiên Chúa) 

5. Ngài vâng lời [với Chúa Cha], thậm chí vâng lời cho đến chết, và thậm chí là cái chết 

trên cây thập tự giá. 

6. Ngài tin cậy Chúa Cha để tôn cao thẩm quyền Chúa Cha. 

 

Sự tôn cao của Chúa Giêsu (2: 9-11) 

 

A. Phản hồi của Chúa đối với sự vâng lời và phục vụ khiêm tốn của Chúa Giêsu  

 

1. Chúa, Ngài tôn cao Chúa Giê-xu. (Điều này bao gồm những gì? Phục sanh khải hoàn? 

Sự tôn trọng? Cả thảy?) 
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2. Ngài đã ban cho Chúa Giê-xu danh trên hết mọi danh (Chúa Giêsu? Hoặc, Tiêu đề, 

"Chúa"?) 

 

B. Kết quả của sự tôn vinh Chúa Giêsu 

1. Khi nghe danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên thiên đàng và trên đất thảy quỳ. 

2. Mọi môi lưỡi sẽ thú nhận rằng Chúa Giê-xu Christ là Chúa. 

3. Chúa Cha sẽ được tôn vinh qua Chúa Giê-xu. 

 

C. Câu hỏi giải nghĩa Kinh Thánh 

1. Phao-lô có nói rằng tất cả mọi người sẽ công nhận Chúa Giêsu là Chúa hay tất cả mọi 

người "Nên" thú nhận anh ta như Chúa? 

2. Điều này có nghĩa là một ngày nào đó mọi người sẽ được cứu, hoặc đơn giản là một 

ngày nào đó mọi người sẽ bị buộc phải thừa nhận rằng Chúa Cha đã bổ nhiệm Chúa Giê-

xu Christ là Chúa tể của vũ trụ? 

3. Chúa Cha sẽ được tôn vinh bởi sự tôn vinh Chúa Giêsu là như thế nào? (Thế giới sẽ 

thấy rằng Thiên Chúa đã đem đến sự cứu rỗi/cứu chuộc thế giới bằng quyền năng, trí tuệ 

khôn ngoan và làm việc thông qua Chúa Giê-xu Christ.) 

4. Làm thế nào để những câu Kinh Thánh này phù hợp với mệnh lệnh của Phao-lô: hãy 

có đồng/cùng một suy nghĩ/một tâm tình như Chúa Giêsu? Không có Cơ đốc nhân nào 

được tôn cao để trở thành Chúa! 

(Xem Hê-bơ-rơ 12: 1-2, nơi trước giả đề Chúa Giêsu là một ví dụ về một "Ai cho niềm 

vui được đặt trước khi anh ta chịu đựng thập giá." Nói cách khác, sự tôn vinh Chúa Giêsu 

phù hợp với hình ảnh khuôn mẫu của Ngài cho chúng ta, bởi vì nó cho thấy đức tin và sự 

tin cậy của Ngài vào Thiên Chúa đã được Chúa Cha minh chứng khi mà Chúa Cha ban 

thưởng cho Chúa Giêsu, và cũng vì vậy Chúa sẽ ban thưởng cho sự kiên định trong đức 

tin và sự vâng lời của chúng ta. 

 

Những Phản hồi: 

 

1. Chúa Giêsu làm một ví dụ/làm một gương mẫu về việc duy trì một thái độ tích cực thích hợp 

(= Tư tưởng). Thay vì tìm kiếm lợi thế của mình (ngoài tham vọng ích kỷ, vinh quang hào 

nhoáng hoặc tự hào cá nhân), Ngài hạ mình giữ vai trò một người hầu việc, một tôi tớ trung 

thành, kiên định cam kết với nhiệm vụ Chúa Cha ban cho Ngài. Điều này, dẫn đến, là một thái 

độ và cách thực hành của chúng ta khi chúng ta sống đời sống của chúng ta hầu việc. 

 

2. Không ai trọn vẹn hoàn toàn có thể sống theo khuân mẫu/ví dụ của Chúa Giêsu, vì không ai 

trong chúng ta là Con một của Thiên Chúa, cũng không phải ai ở đây được kêu gọi để chết vì tội 

lỗi của thế gian. Vậy tại sao Phao-lô sẽ sử dụng khuôn mẫu Chúa Giê-xu làm ví dụ? 

 

Câu trả lời là Chúa Giêsu mang đến cảm hứng để duy trì sự kiên định trong niềm tin của chúng 

ta vào khi đối mặt với những cuộc đàn áp và đau khổ, và Ngài làm mẫu cho chúng ta những loại 

suy nghĩ đúng đắn. và Chúa là người cứu chuộc chúng ta và biến đổi chúng ta (1: 6; 2: 12-13; 

4:13), nhưng chúng ta được kêu gọi huấn luyện cho tâm trí của chúng ta để nghĩ theo cách Chúa 

Giêsu đã làm và hợp tác với Thánh Linh với việc định hướng và thúc đẩy đi về phía trước. 
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3. Trong bối cảnh này, "Sự bền vững/Sự kiên định" có nghĩa là giữ khải tượng và liên tục theo 

đuổi nó. Là công dân nhìn vào vị vua hoặc hoàng đế của họ và như những người lính nhìn vào 

chỉ huy của họ, người Philip có thể học theo Chúa, như là Đấng đã hướng dẫn họ cách sống và 

chính là người đại diện cho quyền năng sức mạnh thiêng liêng để đảm bảo chiến thắng đến cuối 

cùng. 

 

Ứng dụng bài học cho cuộc sống và chức vụ 

 
1. Gương mẫu của Chúa Giêsu có truyền cảm hứng cho bạn trong đức tin và cuộc sống 

của bạn như thế nào? 

2. Điều đó có nghĩa là gì để bạn "làm trống rỗng/quên hết mình đi" và "mặc lấy hình hài 

của một người tôi tớ/hầu việc"? 

3. Làm thế nào để những sự giảng dạy ngày nay trở lên hữu ích cho mọi người trong chức 

vụ/mục vụ của bạn và với mọi người trong hội thánh của bạn? 
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BÀI HỌC 6 
nghịch lý của hành động thiêng liêng và trách nhiệm của con người (2: 12-18) 

 

Ý nghĩa của ví dụ kiên định của Chúa Giê-xu Christ làm cho rõ ràng (2: 12-15) 

A. "Vì vậy, sau đó ..." Đó là, trên cơ sở ví dụ về sự khiêm tốn của Chúa Giê-xu Christ, 

Servanthood ... 

1. Tiếp tục vâng lời 

Câu hỏi: Họ phải ngoan ngoãn cho ai? 

 

2. Giải quyết sự cứu rỗi của bạn với nỗi sợ hãi và run rẩy. 

Câu hỏi: Điều gì có nghĩa là để giải quyết sự cứu rỗi của một người? 

 

Ghi chú thần học quan trọng: "Salvation" không phải là một sự kiện một lần, mà là một trạng 

thái nằm ngoài giới hạn thời gian. Trong thời gian, có ít nhất ba điểm quan trọng nơi các tín đồ 

"nhận" sự cứu rỗi: 

1) Tại thập giá (Rô-ma 5: 8; Cô-lô-se 1: 19-20; 2: 13-15) 

2) Khi chuyển đổi, khi chúng ta nhận được món quà của Thiên Chúa bởi đức tin, khi chúng ta ăn 

năn, khi chúng ta được báp-tem (Giăng 1:12; 3:16; Công vụ 2: 36-39; Ê-phê-sô. 1:13; 2 Cô-rinh-

tô7 : 10; Tít. 3: 4-7); và 

3) Tại ngày phán xét (Hê-bơ-rơ 9: 27-28). 

 

Các tín đồ nhận được sự cứu rỗi sẽ tuân theo Chúa và sống theo ý muốn của Thiên Chúa (Tit. 2: 

11-14; Hê-bơ-rơ 9: 5). Vì vậy, khi Chúa Giêsu đã tìm ra "sự cứu rỗi" vì vậy chúng ta sẽ tìm ra 

chúng ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thời gian của sự cứu rỗi: quá khứ, hiện tại và tương lai 

     Buổi sáng tạo  Thập tự giá   Niềm tin mỗi        Thì hiện tại   Sự phán xét  

      Cá nhân    cuối cùng 

---------- | ------------------ | -----------------| ------------------ | ---------------------- | ---- ------ →. 

 

Sự cứu rỗi trong tâm trí của Thiên Chúa 

Trước khi Sáng tạo (Ê-phê-sô. 1: 4) 

Được sáng tạo ra để. 

trong mối quan hệ 

với Chúa (Eph. 1: 5) 

Chúa cung cấp sự cứu rỗi 
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Qua công việc của Chúa Giê-xu Christ về thập tự giá 

Rô-ma 3: 25-26. 

Tha thứ, phóng thích sự tự do 

Hy vọng, niềm vui, Thánh Linh  

Tít 3: 3-7 

1 Tê-sa-lo-ni-ca 1:10. 

Kinh nghiệm về 

Sự sống vĩnh cửu ngay hiện tại 

Giăng 7:38; 

1 Cô-rinh-tô1:18. 

Ân xá, ân điển cho 

Phil. 3:20. 

 

Câu hỏi: Tại sao chúng ta sẽ làm ra sự cứu rỗi mình với lòng kính sợ/sợ hãi và run rẩy? 

 

 

Tóm tắt (2: 12-13) 

[Sách, 140] Ngay cả đến điểm chết, Chúa Giê-su độc thân theo đuổi ý chí của Thiên Chúa cho 

cuộc sống của Ngài. Tương tự như vậy, với tất cả các chi phí - bất kể mức độ nào của cuộc bức 

hại mà không có hoặc mức độ khó khăn của những mâu thuẫn từ bên trong người Philip phải có 

"cùng một tâm trí" như Chúa Giê-xu Christ. Họ được gọi để được dành cho nhiệm vụ Tin Mừng 

và Tin Mừng, nhân vật, kinh nghiệm và tình trạng của Chúa Giê-xu Christ tất cả phục vụ để 

minh họa logic, sự cần thiết và hy vọng vẫn kiên định trong sự vâng lời khiêm tốn đối với Chúa. 

Bằng cách đề cập đến ví dụ của Chúa Giê-xu Christ, Phao-lô hy vọng sẽ thúc đẩy cả người Philip 

chịu đựng gian khổ và nhấn mạnh với sứ mệnh/nhiệm vụ của họ. 

 

Ý nghĩa mục vụ Sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta không chỉ là một nguyên 

nhân cho sự khiêm tốn, mà còn cho hy vọng (xem 1: 6). Trọng tâm cá nhân của chúng tôi là cả 

về "Chúa muốn tôi làm gì?" Và trên "Làm thế nào tôi có thể chú ý và khiêm tốn trình để Chúa 

làm việc trong cuộc sống của tôi?" 

 

Câu hỏi: Sự khác biệt giữa hai câu hỏi này (và cách tiếp cận với sự chung thủy) là gì? 

 

Suy nghĩ nội tâm: vì khi mà sự ích kỷ có thể rất tinh tế, và khả năng cạnh tranh với người khác 

rất mạnh mẽ và lan tràn, chúng ta cần thần(Thánh Linh) của Chúa để giúp bày tỏ mọi lẽ thật với 

chúng ta và giải phóng chúng ta(khiến chúng ta tự do mọi bề). Tự phản ánh và cầu nguyện là 

chìa khóa để tăng trưởng trong các lĩnh vực này. Đôi khi, chúng ta cần sự giúp đỡ bên ngoài 

(khách quan) cũng không phải là những người bạn sẽ chỉ bên cạnh chúng ta, mà là những người 

bạn thật sự (hoặc mục sư, các nhà trị liệu, v.v.) người sẽ nói lẽ thật với chúng ta khi họ nhìn thấy 

nó. 

 

B. Làm mọi thứ mà không càu nhàu và tranh chấp (2: 14-16a). 

Câu hỏi: Tại sao? 

 

Câu hỏi: Điều gì về càu nhàu và tranh chấp rất phản đối sự vâng lời khiêm tốn và phục vụ? 
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Quan điểm hùng biện 

 

Theo triết học Stoic, người lính tốt của cuộc sống là người tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy của 

mình mà không càu nhàu hoặc rên rỉ hoặc thở dài. Hơn nữa, càu nhàu làm suy yếu khả năng của 

cộng đồng đứng vững hiệp với nhau. Tương tự, "tranh chấp/cãi lộn" nghịch các mệnh lệnh của 

các lãnh đạo chắc chắn sẽ phá hủy kỷ luật. 

 

Do đó, lời kêu gọi của Phao-lô để làm nên đổi mới trong sự vâng lời mà không càu nhàu và tranh 

chấp (2: 12-14) khôi phục sự hấp dẫn đối với " tinh thần đứng vững và trong sự đoàn kết/hiệp 

một" (1:27), nơi nào có sự hiệp một nghĩa là có cùng "cùng / một tâm trí" Chúa Giê-xu Christ đã 

có (2 : 2, 5). Sự nhấn mạnh vào việc "giữ nhanh" lời nói của cuộc sống (2:16) nhấn mạnh thêm 

bản chất tích cực của các hướng dẫn của Phao-lô để tập hợp quân đội, thay vì chỉ đơn giản là để 

sửa hành vi tiêu cực. Phao-lô đang gọi các Cơ Đốc Nhận tại Philip đứng vững cùng nhau, với tư 

cách là một nhóm binh lính, Hiệp một, phục vụ/mục vụ cùng nhau vì Chúa Giê-xu Christ và 

Phuc Âm trong sự dự phần về ngày chiến thắng và cứu rỗi. 

 

Đầu tư của Phao-lô vào họ đã rất tuyệt vời (2: 16b-18) 

Câu hỏi: Thái độ của Phao-lô là gì/là như nào đối với sự hy sinh của mình đại diện cho họ? 

 

KẾT LUẬN câu 2: 1-18 

 

Phao-lô đang khẳng định rằng những người Philipin là những người mà Thiên Chúa làm việc, 

những người trả lời trong sự vâng lời, những người là con của Thiên Chúa, những người đứng 

như một ánh sáng đến thế giới không tin tưởng, những người giữ nhanh chóng thông điệp của 

cuộc sống và những người đó Ai có thể vui mừng với nhau trong dự đoán đứng vào ngày của 

Chúa Giê-xu Christ trong sự tự tin. 

 

Đối với Phao-lô, sự hiệp một (2: 2: 2-5, 14) là điều cần thiết cho khả năng đứng vững của người 

Philippians. Trong lập luận của mình, khía cạnh đặc biệt của những gì nó có nghĩa là "sự rèn tập 

với bản lãnh Cơ Đốc Nhân của mọi người là xứng đáng với Phúc Âm", Phao-lô nào nhấn mạnh, 

là sự kiên định (1:27); Tuy nhiên, sự thống nhất của tâm trí và mục đích (2: 2) và sinh sống đức 

tin của họ ("làm tất cả mọi thứ") "mà không càu nhàu hoặc tranh chấp" (2:14) là những phần linh 

kiện tích hợp của những gì nó có nghĩa là "để giữ nhanh về thông điệp của Cuộc sống (2: 16a). 

Là công dân và binh lính thống nhất bởi một bản sắc chính trị chung và nguyên nhân phải đứng 

vững và phục vụ cùng nhau đảm bảo an ninh chính trị, vì vậy người Phi Phi khi một đơn vị phải 

trung thành và tận tụy với Chúa Giê-xu Christ và tuân theo ý Chúa của Chúa để "mang về" hoặc 

đảm bảo đến cuối cùng của họ là "Sự cứu rỗi." Do đó, sự hấp dẫn cho sự kiên định cung cấp bối 

cảnh tốt nhất để hiểu lời kêu gọi của Phao-lô để trở nên hiệp nhất. 

  

Ứng dụng cho cuộc sống và chức vụ 

 

1. Bạn đang cố gắng "tìm/làm rõ ra sự cứu rỗi với tấm lòng sợ hãi và run rẩy" trong cuộc sống 

của chính bạn? 

2. Làm thế nào bạn có thể giảm "càu nhàu và tranh chấp" và trở thành một người tích cực hơn, 

những người bật ra ánh sáng của Chúa Giê-xu Christ hơn? 
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3. Ai đã hy sinh vì lợi ích thuộc linh của bạn? Theo những cách nào bạn sẵn sàng hy sinh vì lợi 

ích của sự khỏe mạnh thuộc linh của người khác? 
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BÀI HỌC 7 
 

“Làm gương mẫu/ví dụ mạnh mẽ để chúng ta bắt chước” (2: 19-30) 

 

Giới thiệu: Tổng quan về 2: 19-30 

Ở giữa của bức thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Philip, ông đã báo cáo kế hoạch của mình 

để gửi Ti-mô-thê đến Phi-líp để thu thập tin tức về khuyến khích tín hữu Philip (2:19). 

Sau đó, sau khi bày tỏ niềm tin của mình rằng ông sẽ sớm trở mình (2:24), ông ra mắt vào 

một lời giải thích dài dòng về lý do tại sao ông đã gửi Ép-ba-phô-đích trở lại với họ (2: 

25-30). Ở một mức độ, thông tin này chỉ đơn giản là chuyển tiếp kế hoạch du lịch quan 

trọng đối với tín hữu Philipphê về Phao-lô và hai trong số các cộng sự. Tuy nhiên, mặt 

khác, (1) mà Phao-lô đã chọn để truyền tải thông tin này một cách chính xác vào thời 

điểm này trong bức thư, (2) làm thế nào Phao-lô miêu tả Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích, và 

(3) các liên kết bằng lời nói và khái niệm để các phần khác của bức thư tất cả các đề nghị 

rằng có lý do mà Thánh Phaolô nói về Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích đây. Cụ thể, Ti-mô-

thê và Ép-ba-phô-đích đóng vai trò như vai trò-mô hình, không chỉ trong những cam kết 

cụ thể để servanthood, nhưng tổng quát hơn về lòng sùng kính kiên định với Đấng Christ 

và Bộ Phúc Âm, không phụ thuộc vào chi phí. 

 

Giải nghĩa/giải Kinh của Đoạn văn (2: 19-30) 

 

Các ví dụ của Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích 

A. Ti-mô-thê làm mẫu Đưa các Quyền lợi của Đấng Christ và những người khác đầu tiên 

(2: 19-24) 

Câu hỏi thảo luận: Làm thế nào là Ti-mô-thê một tấm gương tốt cho chúng ta? Điều gì 

sẽ giống như thế này trong bối cảnh Việt Nam? 

 

 

 

 

 

 

B. Ép-ba-phô-đích làm mẫu và để Phục Vụ Tin Mừng (2: 25-30) 

Câu hỏi thảo luận: Làm thế nào là Ép-ba-phô-đích một tấm gương tốt cho chúng ta bắt 

chước? Điều gì sẽ giống như thế này trong bối cảnh Việt Nam? 

 

 

Câu hỏi thảo luận: Tại sao Phao-lô nói với mọi người tôn vinh như anh ta? (2: 29-30) 

Điều gì sẽ giống như thế này trong bối cảnh Việt Nam? 

 

Kết luận 

A. Tóm tắt thông tin 

Phao-lô nắm giữ lên hai trong số các đồng nghiệp của mình như là ví dụ về các thái độ và 

cam kết ông đang nói về. Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích mô hình không ích kỷ, sự cống 

hiến cho sự nghiệp của Đấng Christ, và dịch vụ hy sinh. cống hiến như vậy là rất hiếm, 

nhưng những cá nhân có giá trị ngưỡng mộ, tôn vinh và bắt chước. 



27 

Philippians Course—Student Guide  Page  

Taught by Rev. Timothy C. Geoffrion, Ph.D.  September-Decembet br 2021 

B. Quan điểm nhìn nhận Mục Vụ 

Phao-lô không đem lại cho tín hữu Philipphê một hồ sơ chính xác về những gì Christian 

chức làm. Mỗi người chúng ta là khác nhau. Mỗi có quà tặng khác nhau, tính cách khác 

nhau, trải nghiệm khác nhau, các bộ khác nhau, và kêu gọi khác nhau và cơ hội để phục 

vụ Thiên Chúa. Khi chúng ta nhìn vào Ti-mô-thê và Ép-ba-phô-đích làm ví dụ, chúng ta 

nên nhìn vào thái độ của họ, đức tin của họ, và sự cam kết với Thiên Chúa và Đấng 

Christ. Nhưng mỗi người chúng ta sẽ sống mà ra khác nhau. Vì vậy, biết chính mình, là 

chính mình, coi trọng tính độc đáo của bạn và gọi điện thoại độc đáo và cuộc sống; và 

phục vụ Đấng Christ trong những cách Thiên Chúa làm cho có sẵn cho bạn. Khuyến 

khích bản thân và cộng đoàn của bạn với những từ này. Vì vậy, khuyến khích, đừng nản 

lòng, bằng cách đặt nhu cầu thực tế về bản thân hoặc người khác. 

 

Ứng dụng cho cuộc sống và Mục vụ 

A. Hãy tự hỏi mình: 

• Tôi có một danh tiếng vững chắc như một người phục vụ những người khác vì lợi ích 

của Phúc Âm? 

• Việc quên bản thân mình/hạ mình/chẳng xem lợi ích mình để phục vụ Chúa cách khiêm 

nhường có ý nghĩa như nào? 

• Việc hy sinh vì cớ sự nghiệp Phúc Âm Ở đâu và làm thế nào là cho lợi ích trong đời 

sống tôi và cho các anh chị em của tôi trong Đấng Christ? 

• Làm thế nào để cam kết của tôi để vâng phục Thiên Chúa thể hiện bản thân trong cuộc 

sống của tôi, chức vụ của tôi, và mối quan hệ của tôi với những người khác? 

• Làm thế nào tôi sẽ dẫn một hội thánh/cộng đồng/cộng đoàn tín hữu trong sự khiêm tốn 

với ý muốn của Đức Chúa Trời? 

 

B. Nếu ai đó đã viết một lá thư giới thiệu cho tôi, họ sẽ mô tả về tôi như thế nào? 

Bạn muốn mọi người/ai đó mô tả về bạn như thế nào? 

 

C.Phản ánh/phản hồi: Làm sao để Chúa phán bảo/nói với bạn khi bạn đọc/học biết về Ti-mô-thê 

và Ép-ba-phô-đích? 
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BÀI HỌC 8 
 

“Sự ưu tiên thuộc linh "(3: 1-11) 

 

Giới thiệu: Khi còn trẻ, Phao-lô có giá trị di sản Do Thái và nhiều thành tựu của mình như một 

nguồn tự hào tuyệt vời. Tuy nhiên, kể từ khi trở thành người theo dõi Chúa Giêsu, các giá trị của 

ông đã thay đổi. Phao-lô nói rằng anh ta đã đến nơi mà điều quan trọng nhất trong lòng và tâm trí 

của mình là biết Đấng Christ và trải nghiệm sức mạnh của Đấng Christ trong cuộc đời anh ta. 

 

Khi chúng tôi tập trung vào mối quan hệ của chúng tôi với Đấng Christ, chúng tôi sẽ quan tâm 

nhiều hơn về những gì Chúa làm trong chúng ta thông qua Đấng Christ, thay vì về tình trạng của 

chúng ta với những người khác hoặc về những gì chúng ta có thể thực hiện trong sức mạnh của 

chính mình. Điều quan trọng là tiếp tục học tập, phát triển các kỹ năng mới, chăm sóc gia đình, 

tham gia vào nhà thờ và nhân chứng trong cộng đồng của chúng tôi; Nhưng mối quan hệ của 

chúng tôi với Đấng Christ nên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 

 

Ghi chú trong Phi-lip 3: 1-11 

 

Tổng quan: Các gương mẫu tồi và Những cảnh báo tiêu cực 

 

Ở Phi-lip chương 3, Phao-lô phát triển lý lẽ của mình cho sự kiên định bằng cách đối chiếu niềm 

tin Cơ Đốc Nhân cho những niềm tin và lối sống tôn giáo khác. Bất kỳ cách nào để suy nghĩ 

hoặc sống mà không thúc đẩy sự phụ thuộc kiên định vào Đấng Christ là kém hơn, không đầy đủ 

và thực sự phản đối lối đi của cây thánh giá. 

 

Có những kẻ thù đặc biệt và đối thủ mà họ cần từ chối. Các học giả tranh luận về danh tính chính 

xác và số lượng nhóm đối thủ của Phao-lô 'đối thủ hoặc những kẻ thù thần học mà ông tham 

khảo trong chương ba. Các học giả mô tả khác nhau với tư cách là người Do Thái, Các tín hữu 

Do Thái, các Kitô hữu đã mất hiệu lực, Do Thái Gnintics hoặc một số sự kết hợp của những điều 

trên. Các học giả cũng tranh luận liệu những "giáo viên giả" này đã xâm nhập vào Giáo hội 

Philippian, đe dọa từ bên ngoài để rút ra một số, hoặc chỉ là những nguy hiểm tiềm tàng. Ở đây, 

nó là đủ để nhận ra rằng Phao-lô đang giải quyết một nhóm hoặc các nhóm có niềm tin và thực 

tiễn mà anh ta thấy trái ngược với Tin Mừng của Đấng Christ khi anh hiểu nó. 

 

Phao-lô kêu gọi sự chú ý đến các thày/người dạy dỗ sai lạc hoặc các lý lẽ thần học lầm lạc/ các lý 

lẽ đối nghịch trong thần học, không thảo luận về những điểm mạnh hoặc điểm yếu tương đối của 

những niềm tin thần học khác nhau, cũng không phải tự vệ; Thay vào đó, ông đang cố gắng 

thuyết phục người Phi-lip rằng không có cơ sở cho sự tự tin vĩnh cửu ngoài sự kiên định trong 

đức tin của họ vào Đấng Christ. Niềm tin tuyệt đối vào Đấng Christ không chỉ là một cách tốt 

hơn nữa; Đó là cách duy nhất. 

 

Gương mẫu của Phao-lô về sự tận tâm ổn định với Đấng Christ (3: 1-8A) 

A. Bài viết của Phao-lô là một biện pháp bảo vệ cho người Phi-lip (3: 1) 

Câu hỏi để thảo luận: Theo nghĩa nào của anh ta đang viết một biện pháp bảo vệ? 
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Trong chương này, Phao-lô (a) làm rõ rằng mục đích viết của anh ta cho họ là vì sự an toàn của 

họ (3: 1), (b) trình bày sự tương phản sống động giữa nguồn gốc của sự an toàn, tức là Đấng 

Christ, Chúa Cứu thế của họ ( 3:20), và những niềm tin, thực hành và các nhóm có kết thúc dẫn 

đến sự hủy diệt (3: 2, 4, 18-19). Để giữ an toàn, anh ta (c) kêu gọi sự kiên định trong niềm tin 

của họ (3: 15-16) bằng cách bắt chước Phao-lô (3:17 với 3: 7-14). Thông thường, sau đó, Phao-lô 

ngoằn ngoèo Chương ba bởi mối quan tâm này đối với người Philipin: anh ta viết cho sự an toàn 

của họ (3: 1) và đảm bảo với họ về nguồn gốc của sự an toàn của họ, vị cứu tinh của họ (3:20). 

 

B. Cảnh báo và sự tương phản (3: 2-8A) 

Câu hỏi để thảo luận: Phao-lô cảnh báo người Phi-lip để coi chừng ai? Bạn nghĩ họ là 

ai? 

1. Xem ra cho chó, người lao động xấu xa, cyness [nhóm]. 

 

Câu hỏi để thảo luận: Ai có nghĩa là "sự cắt bao quy đầu của sự thật"? 

 

 

2. Ngược lại, chúng tôi là [Đúng] cắt bao quy đầu, những người phục vụ bởi Thánh Linh 

của Thiên Chúa, và những người khoe khoang trong Đấng Christ Chúa Giê-su, không tự 

tin vào xác thịt. 

Câu hỏi để thảo luận: Phao-lô có nghĩa là gì "trong xác thịt?" 

 

3. Phao-lô đang tương phản hai hệ thống niềm tin rất khác nhau: 

a. sự cứu rỗi bằng công việc, nỗ lực và nghi lễ của con người so với 

b. Sự cứu rỗi của ân sủng thông qua đức tin và phục vụ Thiên Chúa từ sức mạnh của 

Chúa Thánh Thần trong công việc trong chúng ta chứ không phải là nỗ lực của chính 

mình. (Xem Rô-ma. 4: 1-16.) 

 

4. Nếu có một cuộc thi giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo để xem ai có thể tự tin hơn, Phao-

lô sẽ thắng (3: 4-6). 

Lưu ý: Trên mọi mặt đất, trong tâm trí của người Do Thái trong ngày của mình, Phao-lô 

có lý do để tự hào: chủng tộc, tôn giáo (một Phepisee), và vì dịch vụ nhiệt tình của Chúa 

(bức hại Giáo hội). 

 

 

 

5. Quan điểm mới của Phao-lô (3: 7-8A): 

 

Câu hỏi để thảo luận: Làm thế nào bạn sẽ mô tả quan điểm mới của Phao-lô? 

 

Câu hỏi để thảo luận: Tại sao nó phải là "hoặc" hoặc "? Tại sao không tự hào về mọi lợi 

thế và thành tích trần thế và có giá trị khi biết Đấng Christ? 
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Ưu tiên đam mê của Phao-lô (3: 8-11) 

A. Vì lợi ích phúc âm Đấng Christ, Phao-lô xem xét mọi thứ ông có như là sự mất mát, và xem 

đó là rác rưởi. 

Câu hỏi: Tại sao Phao-lô xem xét tất cả những thành tựu/mọi sự của mình là rác rưởi?  

Vậy nên: 

1. (3: 8) 

 

2. (3: 9) 

 

3. (3:10) 

 

B. Hy vọng tối thượng của ông: rằng anh ấy có thể đạt được sự lại sinh của kẻ chết(được người 

ta về cho Chúa) (3:11) 

Chúng ta không biết chính xác những gì Phao-lô có nghĩa là "đạt được sự lại sinh". Anh ta không 

thể có nghĩa là anh ta sẽ vươn lên từ người chết bởi một hành động quyền lực của chính mình. 

Anh ấy cũng có thể có nghĩa là anh ấy cần phải có được một quyền năng nhất định từ Đấng 

Christ - chỉ đủ để đưa ông ra khỏi mồ mả. Chúa làm cho sống lại từ sự chết. Do đó, tôi kết luận 

rằng Phao-lô đang nói theo cách này để minh họa cách phó mặc hoàn toàn hy vọng/đặt niềm tin 

cậy hoàn toàn của ông ở nơi Đấng Christ. Và nếu điều này là như vậy, thì nó có ý nghĩa khi biết 

Đấng Christ đầy đủ nhất có thể. 

 

 

Ứng dụng cho Cuộc sống và Chức vụ 

1. Những khía cạnh của bản thân, từ nền tảng, thành tích hoặc cộng đồng.. bạn có xem là 

có giá trị gì không? 

2. Bạn có ý nghĩa gì với bạn để tập trung vào việc biết Đấng Christ và sức mạnh của anh 

ta theo cách mà Phao-lô mô tả? 

a. Nhận ra cách tập trung vào những thành tựu và niềm tự hào của chính mình là 

trái với việc tập trung vào Thiên Chúa là ai và những người liên quan đến Thiên 

Chúa. 

b. Niềm tin hoàn toàn vào món quà của Chúa về sự công bình thông qua đức tin 

vào Đấng Christ là Cứu Chúa của bạn. Ma-thi-ơ 11: 28-30. (Bạn sẽ biết rằng bạn 

đang tin tưởng khi bạn cảm thấy như thể bạn có thể "nghỉ ngơi" trong Thiên Chúa 

và ân sủng của Chúa và lòng thương xót. Bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ sự ép 

buộc nào để tạo một danh sách những thành tựu của bạn. Bạn sẽ cảm thấy lòng 

biết ơn và niềm vui khiêm tốn.) 

Điểm chính: Để duy trì sự kiên định trong đức tin của một người, với tư cách là công dân 

sống xứng đáng với quyền công dân trên trời của họ, điều quan trọng là phải biết ai sẽ 

không tồn tại (và những gì không tin) vì nó là để biết ai là ai (và những gì tin). Hơn nữa, để 

có một hy vọng vững chắc cho tương lai, chúng ta cần biết nơi để đặt hy vọng của chúng 

ta, nó sẽ tự mình đến và những thành tựu của chúng ta hoặc trên Thiên Chúa trong Đấng 

Christ? Tất cả những vấn đề này đòi hỏi sự sáng suốt những gì là tốt nhất (xem 1:10). 
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c. Tìm kiếm để nhận biết về Đấng Christ tốt hơn (thông qua đọc Kinh thánh, cầu 

nguyện, thờ phượng và các sự học hỏi thuộc linh khác). So sánh hoạt động tôn 

giáo so với tìm kiếm Đấng Christ và để trải nghiệm sức mạnh/ năng lực của mình. 

d. Tìm kiếm để được xác định với Đấng Christ theo mọi cách có thể (cầu nguyện 

cho niềm đam mê của Đấng Christ, vì sự khiêm tốn, thái độ giống như đầy tớ của 

anh ta, vì một mong muốn và khả năng tuân theo ý Chúa của Chúa, để ân sủng 

chịu đựng đau khổ trong đức tin). 

3. Làm thế nào bạn có thể dạy/ảnh hưởng người khác làm cho mối quan hệ của họ với 

Đấng Christ được đặt ưu tiên là hàng đầu? 

4. Hội thánh của bạn sẽ thay đổi như thế nào nếu bạn tập trung nhiều hơn cho sự nhận 

biết Đấng Christ thay vì thành tựu của con người? 
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BÀI HỌC 9 
 

"Các Cơ Đốc Nhân nên tập trung sự chú ý của họ ở đâu?" (3: 12-21) 

 

Giới thiệu: Phao-lô là con người và giới hạn, giống như chúng ta. Nhưng anh ta cho chúng ta 

thấy trong bức thư này, bằng ví dụ của riêng mình, làm thế nào chúng ta có thể tập trung vào mối 

quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và với Chúa Giêsu Christ. Một số học giả đã gợi ý rằng 

trong Chương 3, Phao-lô đã lạc hậu từ việc giảng dạy chính và đã trở nên chiếm ưu thế trước với 

chính mình hoặc tình trạng của anh ta. Tuy nhiên, có một cách khác để hiểu những câu này. Ở 

đây, Phao-lô đã đi vào những chi tiết tuyệt vời về thái độ và niềm tin của riêng mình vào Đấng 

Christ để cung cấp cho người Philipin một người mẫu bắt chước (3:17). Sự phân cực của những 

người trong số những người trong cuộc, người ngoài cuộc trực tuyến và những người ngoài cuộc 

trực tuyến với các số phận tương ứng của họ hoạt động mạnh mẽ, hùng biện, để tạo cảm giác 

trấn an cho những người còn lại kiên định. Đồng thời, nó tạo ra một cảm giác nguy hiểm lớn cho 

những người có thể dao động. 

 

Kết luận lớn của ông vào phần (3: 17-21) đặc biệt phục vụ như một động lực mạnh mẽ để đứng 

vững trong đức tin của họ và không quay lưng lại. Phao-lô trình bày chỉ có hai lựa chọn: hoặc bắt 

chước Phao-lô và thái độ, đức tin và cách của anh ta, dẫn đến sự cứu rỗi; hoặc bắt chước những 

người có kết thúc là hủy diệt. Giữ cho đôi mắt của bạn cố định trên Đấng Christ (và trên Phao-lô) 

và vẫn kiên định trong sự tận tâm của bạn đối với Chúa của bạn. 

 

Ghi chú: Phi-líp 3: 12-4: 1 

 

Sự khiêm tốn của Phao-lô, tập trung quyết định (3: 12-14) 

 

A. Phao-lô tự do thừa nhận rằng ông đã không đạt được mục tiêu của mình hoặc được 

hoàn thiện. 

 

B. Tuy nhiên, ông theo đuổi mục tiêu nắm giữ điều đó mà Đấng Christ đã nắm giữ anh ta. 

 

Hỏi. Phao-lô đề cập gì là anh ta muốn "nắm giữ điều đó mà Đấng Christ đã nắm giữ Ngài 

là gì?" 

 

 

C. Phao-lô giải thích những gì nó có nghĩa là được dành cho sự phát triển tâm linh 

 

Hỏi. Phao-lô mô hình cống hiến cho sự phát triển tâm linh như thế nào? 

1.  

 

2. 

 

3.  

 

Hỏi. Giải thưởng này là gì? (Sự cứu rỗi? Phần thưởng? Một cái gì khác?) 

• Xem 1 Cô-rinh-tô 9: 24-27. 
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“24 Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, 

nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được 

thưởng. 25 Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy 

để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triền thiên 

không hay hư nát. 26 Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là 

đánh gió; 27 song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi 

tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” 

 

Hỏi. Những nỗ lực của Phao-lô khác với việc làm việc cho sự cứu rỗi của mình như thế nào? 

(Phao-lô đang "làm việc" sự cứu rỗi của mình (xem 2: 12-13.)) Tương tự: Phao-lô đã được cung 

cấp một lĩnh vực cần canh tác / canh tác. 

 

 

 

 

Lưu ý: Khi Phao-lô nói rằng anh ta đang "nhấn" hoặc "chạy một cuộc đua" (1 Cô-rinh-tô 

9), anh ta không gợi ý rằng Chúa ở ngoài đó ở đâu đó, và chúng ta phải chạy đến để bắt 

kịp Chúa. Thiên Chúa đã có mặt trong mỗi tín đồ. Tuy nhiên, theo đuổi Đấng Christ và 

Thiên Chúa có nghĩa là đi sâu hơn trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. 

 

Ứng dụng cho Phi-lip (chương 3: 15-4: 1) 

 

A. Bất cứ ai hoàn hảo / hoàn thành, chúng ta hãy nghĩ theo cách này. 

 

B. Nếu bạn nghĩ khác, Thiên Chúa sẽ bày tỏ/mặc khải/tiết lộ lẽ thật với bạn. 

 

C. Chỉ (tức là, ít nhất), đừng để mất mảnh đất/những gì bạn đã đạt được! (3:16) = Một 

cách khác để nói, "đứng vững!" 

 

D. Hãy là kẻ bắt chước của tôi. (3:17) 

 

E. Tập trung vào những người sống theo cách này, ví dụ, Sống theo ví dụ bạn có ở Mỹ 

(Phao-lô, Ti-mô-thê, Ép-ba-phô-đích). Một lần nữa, chúng ta được gọi để phân biệt cách 

tốt nhất để sống, lưu ý những người đang sống theo cách đó, và bắt chước ví dụ của họ. 

 

F. Đáng buồn thay, trái ngược, nhiều người sống theo những cách trái với Tin Mừng (3: 

18-19) 

 

Điểm chính: Phao-lô thực hiện sự cứu rỗi của chính mình bằng cách giữ cho tâm trí 

của mình tập trung vào Đấng Christ và chỉ đạo niềm đam mê của mình đối với việc 

biết và theo Đấng Christ. Rõ ràng, anh ta tin tưởng vào một sự công bình xuất phát 

từ Thiên Chúa thông qua đức tin vào Đấng Christ. Tuy nhiên, hoạt động của Chúa 

trong cuộc sống của mình chuyển thành một sự theo đuổi đam mê của Thiên Chúa về 

phía Phao-lô. "Giải thưởng" không phải là một điều đặc biệt (ví dụ: sự cứu rỗi hoặc 

khen thưởng). Đó là cuộc sống đầy đủ trong Đấng Christ mà anh ta đã được gọi, bây 

giờ và trong cuộc sống sẽ đến. 
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Hỏi. Ngược lại với những người bắt chước Phao-lô, Phao-lô mô tả những người không 

trung thành theo Đấng Christ như thế nào? 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Nhận xét: Có cuộc tranh luận về những gì Phao-lô có ý nghĩ ở đây khi ông nói Thiên 

Chúa của họ là dạ dày của họ, và vinh quang của họ là trong sự xấu hổ của họ. Một số 

học giả nói rằng anh ta cố đề cập về những từ ngữ là tham lam, thèm khát, và phóng túng, 

bừa bãi; dâm loạn; Những người khác nói rằng ông đang đề cập đến sự chiếm ưu hóa 

trước của người Do Thái với luật thức ăn và tôn vinh trong sự giữ tục cắt bao quy đầu của 

họ. 

 

G. Ngược lại, Phao-lô và Phi-lip chia sẻ một bản sắc, tập trung và định mệnh khác nhau. 

(3: 2) 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Ứng dụng cho Cuộc sống và Chức vụ 

 

1. Làm thế nào bạn có thể tận tụy hơn để phát triển thuộc linh, như sứ đồ Phao-lô? 

 

2. Ai là người cung cấp những ví dụ/làm gương tốt nhất về những người theo Đấng 

Christ trong trải nghiệm của bạn? Ai hành động như "kẻ thù của thập giá" và kẻ thù của 

Chúa Giêsu Christ? 

 

3. Trong Hội thánh, làm thế nào các mục sư có thể áp dụng việc dạy của Phao-lô rằng 

"Thiên Chúa sẽ bày tỏ/ tiết lộ những lẽ thật" khi có sự khác biệt về thần học và thực 

hành? 
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BÀI HỌC 10 

 
"Làm thế nào chúng ta có thể trải nghiệm nhiều niềm vui và bình an hơn?"  

(Phi-líp 4: 1-9) 
 

Giới thiệu 

 

Trong 4: 1, Phao-lô chỉ ra rằng Ông vừa hoàn thành việc giải thích tất cả các cách 

giúp họ đứng vững trong đức tin như là công dân tốt của Thiên đàng, những người 

sống xứng đáng với Phúc Âm (1:27). Từ Chương 1:27, Phao-lô đã xử lý chủ đề về 

quyền công dân xứng đáng và sự cần thiết phải kiên định, và Phao-lô đã hướng dẫn 

cụ thể cách thực hiện nó. Phao-lô đã nói hoặc ngụ ý cho người Philipp rằng việc 

thực hiện quyền công dân của một người, hoặc, sống xứng đáng với Phúc Âm một 

cách kiên định, có nghĩa là tìm kiếm sự thống nhất giữa chính họ (1: 27-2: 4), 

không sống ích kỷ, nhưng vâng phục "lấy lòng sợ sệt run rẩy mà làm nên sự cứu 

chuộc mình " (2:12), và không lằm bằm, không kháng cự (2:14). Nó cũng có nghĩa 

là bắt chước Chúa Giê-xu Christ (2: 5-11), Ti-mô-thê (ngầm hiểu, 2: 19-24), Ép-

ba-phô-đích (ngầm hiểu, 2: 25-30) và Phao-lô (ngầm hiểu, 1: 12-18, 21-26; 2:17; 

cách rõ ràng 3: 15-17; căn cứ vào 3: 7-14). Hơn nữa, họ có thể vẫn kiên định bằng 

cách cảnh giác với những giáo sư giả (3: 2-3) và chống lại những cách sống dẫn 

đến sự hủy diệt (3: 18-19), trong khi ghi nhớ niềm hy vọng vinh quang của sự cứu 

rỗi và sự biến đổi đang chờ đợi những người đang trông chờ sự xuất hiện của Chúa 

Giê-xu Christ (3: 20-21). 

 

Đoạn văn: Phi-líp 4: 1-9 

4: 1-3. 

 

A. Vì vậy, “bằng/theo cách này”, Hãy đứng vững trong Chúa (4: 1). 

 

Phao-lô kêu gọi những đáp ứng thích hợp khi phải đối mặt với những áp lực từ sự 

phản đối và sự đau khổ từ bên ngoài (1: 28-29), từ tranh chiến nội tại, và từ áp lực 

có tính chất đắn đo giằng xé cá nhân và thuận phục để tự phục vụ (2: 2-4, 14; cf 2: 

19- 30), từ lý thuyết thần học và đạo đức sai trật/những suy nghĩ vô đạo đức (3: 1-

19). Do đó, ở vị trí của nó, câu 4: 1 cung cấp kết luận tóm tắt phù hợp với toàn bộ 

luận chứng của Phau-lô (1: 27-3: 21), tức là cần phải nhớ ý nghĩa của bản sắc Cơ 

Đốc Nhân cơ bản của họ ("trong Chúa") và "Đứng vững" trong đó. 
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B. "Thoát khỏi chuyện cãi nhau!" (4: 2-3) 

 

1. Phao-lô kêu gọi E-vô-đi và Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa (4: 2). 

Lưu ý: Một lần nữa, Phao-lô xây dựng chủ đề về suy nghĩ " cùng một ý" hoặc 

"giống nhau". (Xem nhấn mạnh vào tâm trí trong 1: 7; 1: 9-11; Ví dụ/gương mẫu 

của Phao-lô trong 1: 12-26; 2: 5; ví dụ/gương mẫu của Chúa Giêsu trong 2: 6-8; và 

giảng dạy rõ ràng trong 2: 2-4.) 

2. Phao-lô yêu cầu một người anh em thân yêu ("True Syzyge" = 

"YOLEFELLEL") can thiệp vào để giúp đỡ họ (4: 3). 

3. Hai phụ nữ có mâu thuẫn, không thể giải quyết sự khác biệt của họ về điểm này, 

tuy nhiên 

 

       a. là chị em được đánh giá cao trong Đấng Christ: họ cùng đưa ra quan điểm 

của mình/trình bày quan điểm cùng và với Phao-lô  

       b. xem xét các người đồng công của Phao-lô; và tên của họ ở trong sách sự 

sống rồi (4: 3). 

 

Câu hỏi: Ẩn dụ, "Sách sự sống", gợi ý/đề cập với bạn điều gì? (Xem Khải Huyền. 

20:15) 

 

 

 

4: 4-9. 

 

A. "Hãy vui vẻ và đừng lo lắng!" (4: 4-9) 

 

      1. Hãy vui mừng trong Chúa! (4: 4) 

 

Điểm chính:  

 

 Những nỗ lực của chúng ta nhằm hòa giải với nhau nên bắt đầu từ những gì 

chúng ta có chung: mối liên kết chung của chúng ta về đức tin của chúng ta 

vào Chúa Giê-xu Christ, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, hy vọng chung 

của cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, và cam kết chung của chúng ta để 

khiêm tốn phục vụ mục đích của Chúa Giê-xu Christ trong thế giới này. 
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Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể vui mừng ở giữa bắt bớ / hoạn nạn 

của chúng ta? 

 

      2. Hãy để sự mềm mại của bạn (nhịn nhục, quan tâm) là hiển nhiên cho tất cả. 

 

Lưu ý: Lo lắng và xung đột có thể khiến chúng ta trở nên khắc nghiệt với những 

người khác. Tuy nhiên, nếu trái tim của chúng ta tràn ngập niềm vui của Chúa, 

chúng ta sẽ dễ dàng kiên nhẫn và dịu dàng hơn với những người khác (xem 2: 1-4). 

 

       3. Chúa đang ở gần. 

 

Câu hỏi: Bạn nghĩ Phao-lô có ý gì khi nói/dề cập câu này? 

 

 

Câu hỏi: Phao-lô đề cập đến cái gì? 

(Xem Rô-ma 12:19; Ma-thi-ơ 11: 28-30.) 

 

       4. Không lo lắng về bất cứ điều gì (câu 4: 6; và trong Ma-thi-ơ 6:33). 

 

Đừng để lo lắng cản trở mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa, làm suy yếu sự tin 

tưởng của bạn vào Chúa, cướp đi sự bình an, hoặc làm cho bạn ra khỏi sự trung tín 

vâng theo Đấng Christ và sự phục vụ Chúa. 

 

Chúng ta phải nói với chính mình, "Đừng lo lắng." Lo lắng không giúp ích gì, mà 

chỉ hút mất năng lượng của chúng ta và làm chúng ta mất tập trung vào những gì 

chúng ta có thể làm. 

 

        5. Thay vào đó, hãy cầu nguyện. 

 

a. Hãy để Thiên Chúa biết đến các yêu cầu của bạn. 

b. Hãy Dâng mọi lời cầu nguyện cùng Sự Tạ Ơn lên cho Chúa... 

 

Câu hỏi: Tại sao chúng ta nên cầu nguyện "với Sự Tạ ơn?" 

 

 

         6. Nếu chúng ta cầu nguyện tích cực, Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng sự 

bình an của Thiên Chúa, vượt qua Tất cả sự hiểu biết , sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm 

trí chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. (4: 7) 
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Vấn đề : Chiến lược của Phao-lô : Hãy Có Sự bình an của Chúa để bảo vệ tấm lòng 

và tâm trí của chúng ta . 

 

Câu hỏi: Từ những gì mà sự bình an của Chúa bảo vệ được tấm lòng và tâm trí của 

chúng ta? 

 

Câu hỏi: Bạn đã trải nghiệm “sự bình an vượt qua sự hiểu biết chưa”? Tại sao nó 

lại quan trọng đến nỗi tấm lòng và tâm trí của chúng ta được bảo vệ? 

 

           7. Nói chung, suy nghĩ tích cực (4: 8): suy ngẫm về bất cứ điều gì là đúng, 

đáng tôn, công bình (phải), thánh sạch, đáng yêu, là điều tốt, hoàn hảo hoặc đáng 

khen ngợi. 

 

           8. Sau đó, hành động tích cực (4: 9): Làm bất cứ điều gì bạn học được, nhận 

được, đã nghe và đã thấy ở Phao-lô. 

 

Câu hỏi: Điều này có nghĩa thực tế gì? 

 

           9. Đảm bảo nhiều hơn: Nếu chúng ta suy nghĩ và hành động tích cực, bắt 

chước các giáo sư và mô hình tâm linh của chúng ta, lời hứa là: Đức Chúa Trời của 

sự Bình An sẽ ở cùng chúng ta. 

 

B. con đường Cơ Đốc Nhận mang đến sự Bình An. Trái ngược với truyền thống 

thiền định Phương Đông (ví dụ: Phật giáo), Phao-lô hứa hẹn Bình An đén từ việc 

tập trung vào Thiên Chúa và Lẽ thật, Sự đẹp đẽ và tốt lành, Bình An không đến từ 

việc từ bỏ những suy nghĩ , tâm trí của một người (yên bình như có thể). Bình An 

cũng đến từ việc sống một cuộc sống tôn kính và tôn thờ Đức Chúa Trời, với  

nhiều chiều kích : đời sống cầu nguyện, sống đạo đức , giữ mối tương giao và sự 

cam kết với Chúa Giê-xu Christ và với sứ mạng của Phúc Âm. Do đó, theo truyền 

thống Cơ Đốc Nhận, sự Bình An đến như một món quà từ Thiên Chúa cho những 

người đặt niềm tin nơi Ngài với cả tấm lòng, tâm trí và hành động. Thay vì lo lắng, 

chúng ta cần tập trung vào việc vui mừng, cầu nguyện cho nhu cầu và mong ước 

của chúng ta (cùng Sự Tạ ơn), suy nghĩ tích cực và hành động tích cực. 

 

Ứng dụng cho cuộc sống và chức vụ 

 
1. Điều gì gây khó khăn cho bạn để trải nghiệm bình an và vui mừng ? (Thất 

vọng , tổn thương, sợ hãi, lo lắng, tức giận, chúng ta có đầy tranh chấp với 
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những người khác, v.v.) Làm thế nào có thể tập trung vào Chúa và cầu 

nguyện giúp bạn cảm thấy nhiều niềm vui và bình an ? 

 

2. Một số điều thực tế nào bạn có thể làm để giúp mọi người trong nhà thờ 

của bạn làm những điều sau ? 

        a. Vui mừng trong Chúa 

        b. Dịu dàng hơn với nhau 

        c. Rất biết ơn hơn 

        d. Không phải lo lắng, tránh rơi vào tình trạng lo lắng 

        e. Trải nghiệm bình an hơn từ Chúa 

 

3. Làm thế nào bạn có thể thực hành để suy nghĩ về những gì tốt, đẹp, và 

đáng      khen ngợi? 

 

Gợi ý cho lời cầu nguyện 

 

 Nhận biết những lo lắng của bạn thông qua cầu nguyện, tin tưởng rằng Chúa chăm 

sóc bạn. Đừng để lo lắng làm suy yếu khả năng phục vụ hoặc đi về phía trước. Hãy 

khiêm tốn nhận ra rằng kết quả của mục vụ và cuộc sống của bạn không phụ thuộc 

(tất cả) vào bạn. Nói với Chúa những lo lắng của bạn và để tâm linh và cảm xúc 

của bạn buông bỏ sự lo lắng bằng cách nói ... 

 

"Lạy Chúa, con tin cậy nơi Ngài với những quan tâm bằng cách tin tưởng rằng 

Ngài sẽ hoàn thành những gì Ngài muốn hoàn thành trong cuộc sống của con và 

trong cuộc sống của những người khác. Xin hãy ban cho con sự can đảm để thấy 

những gì con cần thấy, ban cho sức mạnh để con làm những gì con cần làm, và đức 

tin để tin tưởng Ngài với những điều nằm ngoài sự kiểm soát của con. Nguyện xin 

Ý Ngài được nên ở đất như ở trời và xin giúp con luôn hòa hợp với những gì Thần 

linh Ngài muốn làm trong con và trong cuộc sống con . " Amen ! 
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BÀI HỌC 11: 

 

"Thiên Chúa cung ứng thông qua Chúa Giê-xu Christ" (Phi-Phi 4: 10-23) 

 

Giới thiệu:  

 

                      Trong đoạn văn ngày nay, chúng ta sẽ thấy sức mạnh Phao-lô đã có 

vì Ông tin cậy vào Đức Chúa TRời trong Chúa Giê-xu Christ- bất kể hoàn cảnh 

nào. Chúng ta cần quyền năng và sức mạnh của Chúa Giê-xu Christ giữa thời điểm 

tốt cũng như những lúc khó khăn, khi chúng ta có dư dật cũng như khi chúng ta có 

rất ít. 

 

  

 

 

 

Phân đoạn : Phi-líp 4: 10-23 

 

Giới thiệu 

 

Trong đoạn cuối bức thư, những câu thơ này tạo thành một sự hô hào/sự vận động 

cuối cùng phù hợp để tin cậy vào Thiên Chúa cho tất cả các nhu cầu của họ, cũng 

như Phao-lô đã học được để làm. Ông cũng nói về giá trị của sự hỗ trợ tài chính 

của họ cho Ông. Tuy nhiên, Ông không thực sự gửi lời cảm ơn họ, nhưng Ông 

muốn họ hiểu rằng Ông đã học được cách bằng lòng cho dù có hoặc không có mặt 

ông. Hơn nữa, sự hỗ trợ của họ cho Ông thực sự là một món quà cho Thiên Chúa 

và được ghi nhận “có” trong mắt Chúa . Trong tất cả, những câu này làm mạnh mẽ 

thêm sự kêu gọi của Phao-lô về sự kiên định qua sự đảm bảo về tình trạng của 

chính họ khi đến với Thiên Chúa và sự trung tín của Chúa đối với những người 

nương dựa nơi Ngài 

 

Khẳng định và những sự đảm bảo cuối cùng (4: 10-23) 

 

A. Phao-lô bày tỏ niềm vui về món quà của người Phi-lip (4:10). 

 

Phao-lô rất vui mừng vì người Philip đã làm mới sự quan tâm của họ đối với 

Ông theo những cách thực tế (4:10). Tuy nhiên, Ông không nói rằng Ông  
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vui mừng về món quà của mỗi người, nhưng Ông vui mừng vì họ đã gia 

thêm mối quan tâm của họ đối với nhu cầu của Ông  thông qua một món 

quà. Nói cách khác, trọng tâm của niềm vui của Phao-lô không phải là món 

quà, mà là trên tâm trí người Phi-lip. Trong đóng góp cụ thể của họ cho 

Phao-lô, Ông coi sự tận tâm của họ không chỉ với Ông mà còn cho công tác 

Phúc Âm. Do đó, Ông không nói "Cảm ơn," nhưng nói "anh em đã làm điều 

thiện " 4:14).  

 

Lưu ý: Người Philip đã "suy nghĩ" về Ông và về nhu cầu của Ông. Suy nghĩ 

như vậy dẫn đến hành động yêu thương. Đây là một ví dụ về việc không chỉ 

nghĩ về lợi ích của chính họ, mà là lợi ích của người khác (Phil 2: 4-5). 

 

          B. Phao-lô đảm bảo với họ về “sự tự túc/ tự chu cấp” của mình (4: 11-13). 

 

1.  Ông không thực sự "cần" món quà của họ, bởi vì Ông đã học được cách 

"độc lập" (hoặc "tự túc") (4:11) 

 

Câu hỏi: Bạn nghĩ “sự tự túc/tự chu cấp” có nghĩa là gì? 

 

     2. Ông đã biết cả sự sỉ nhục, cảm nhận tủi nhục(sự thiếu thốn) và sự phong 

phú , dư dật ; Ông đã từng trải nhiệm cả bị đói và từng được cho/tru cấp ăn uống 

tốt; Ông đã sống trong giàu có và cả trong thiếu thốn  (4:12), Tuy Nhiên 

 

     3. Ông đã học được điều bí mật gì (hoặc đã bắt đầu học được) tất cả các trường 

hợp (được đầy đủ hoặc bị đói, dư dật hoặc nghèo thiếu).  Đó là, Ông đã trải qua các 

bài kiểm tra, chủng là các thái cực rất khác nhau trong tình trạng của con người, và 

Ông đã không bị ảnh hưởng bởi chúng. Chúng không thay đổi được cách Ông nghĩ 

hoặc các trạng thái cảm xúc của Ông. 

Không có gì có thể khiến Ông dao động từ đức tin đến nhiệm vụ của mình. Ông 

thực sự là "độc lập" trong mọi trường hợp, chúng không kiểm soát được Ông hay 

cách Ông nghĩ về / trả lời cuộc sống. Mối quan hệ của Ông với Chúa trong Chúa 

Giê-xu Christ là đủ để nhìn thấy Ông qua mọi hoàn cảnh. Phao-lô không nói rằng 

chúng ta không nên cảm thấy thất vọng, đau buồn hoặc ham muốn. Nhưng Ông nói 

rằng Ông có thể đối mặt với mọi hoàn cảnh, dù tốt hay xấu, và tiếp tục tin tưởng 

vào Chúa, vẫn giữ trung thành với sự kêu gọi và sống xứng đáng với Phúc Âm. 

 

     4. Bí mật/sự kín nghiệm là gì? Phao-lô trả lời rằng Ông có thể làm được mọi 

việc nhờ Đấng ban sức cho Ông.  
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        Cái nhìn sâu sắc/Nội tâm nghĩ rằng: trong một vài tôn giáo, có một sự nhấn 

mạnh vào việc tự giải phóng chính mình khỏi mọi hoàn cảnh, để những gì đang 

xảy ra trong cuộc sống của chúng ta sẽ không có sức mạnh cảm xúc đối với chúng 

ta. Phao-lô có thể sẽ đồng ý với điểm này, với một ngoại lệ rất lớn, rằng chúng ta 

không bao giờ cần phải làm rỗng mình khỏi sức mạnh của Chúa Giê-xu Christ ở 

trong chúng ta. Tách ra khỏi quyền năng sức mạnh ảnh hưởng của hoàn cảnh là 

một điều tốt; Nhưng chỉ khi chúng ta gắn bó vững chắc với quyền năng sức mạnh 

của Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu Christ. Do đó, ông dạy một bí mật rằng, để 

không bị kiểm soát bởi hoàn cảnh, chúng ta phải được Chúa Giê-xu Christ ban 

quyền năng cách trọn đầy.   

 

Câu hỏi: Phao-lô đã học điều bí mật / sự kín nghiệm này như thế nào? 

 

 

So sánh: 2 Cô-rinh-tô. 12: 9-10. 

 

C. Tuy nhiên, cảm ơn anh em ... và " anh em đã làm điều thiện!" (4: 14-18) 

 

1. Họ đã làm tốt để chia sẻ với Phao-lô trong sự phiền não của Ông (4:14). 

Điểm chính:  
                        Phao-lô có khả năng giữ một tấm lòng và tâm trí ổn định 

và tất nhiên điều đó đến từ mối quan hệ của Ông với Chúa Giê-xu Christ. 

Qua Chúa Thánh Linh , Đức  Chúa Trời ban cho chúng ta ân sủng để bình 

an giữa hoàn cảnh của cuộc sống. Chúa Giê-xu Christ giúp chúng ta cảm 

thấy hài lòng, bởi vì chúng ta biết rằng Ngài  yêu chúng ta và rằng cuộc 

sống của chúng ta an toàn trong tay Ngài cho đến đời đời , bất kể điều gì 

có thể xảy ra trong cuộc sống này . Do đó, Thiên Chúa ban cho chúng ta 

quan điểm (suy nghĩ đúng đắn), cùng với đức tin, hy vọng, ân sủng, niềm 

vui và bình an . 

 

Trước đó trong bức thư này , Phao-lô đã giảng dạy rằng hãy  vui mừng 

trong Chúa và cầu xin Chúa giúp đỡ , dẫn đến sự bình an thiêng liêng là 

điều sẽ bảo vệ tấm lòng  và tâm trí của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. 

(Phi-lip 4: 4-7) Ở đây Phao-lo  đang nói rằng , với sự giúp đỡ của Chúa 

Giê-xu Christ, Ông có quyền năng để làm những gì Ông không thể tự làm 

một mình, không phải bất cứ điều gì Ông có thể muốn làm, nhưng là tất 

cả những điều Chúa đã gọi Ông để làm. 
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2. Họ một mình chia sẻ với Ông về tài chính (4: 15-16). 

Họ là hội thánh duy nhất chia sẻ với Phao-lô trong công tác Phúc Âm  theo cách 

này (4:15). 

 

 

3. Món quà của họ giống như trái cây lấp đầy "tài khoản" của họ với Chúa (4:17), 

một "thứ hương có mùi thơm", “ một của lễ Đức Chúa Trời chấp nhận được “  ,    

và " “ đẹp lòng Ngài  “  (4:18). 

 

Quan Điểm: Những gì chúng ta làm đáp ứng đức tin của chúng ta , thực sự là quan 

trọng với Thiên Chúa. Ngài luôn dõi theo . Có lẽ, Phao-lô có trong tâm trí rằng 

"giải thưởng" của cuộc gọi từ nơi cao, bao gồm phần thưởng cũng như sự cứu rỗi. 

Hoặc, xa hơn, là sự hiểu biết đầy đủ / trọn vẹn về Chúa Giê-xu Christ và sức mạnh 

của Ngài = Hãy nắm giữ điều đó, vì chính diều đó mà Chúa Giê-xu Christ đã nắm 

giữ chúng ta. 

 

 

D. Một phước lành - một sự đảm bảo về sự đầy đủ của Chúa (4: 19-20) 

Trong 4: 3, Phao-lô làm chứng rằng anh ta có thể làm được tất cả mọi việc qua 

Chúa. Trong 4:18, Phao-lô khẳng định món quà của họ với Ông như một sự hy 

sinh chấp nhận được đối với Thiên Chúa (4:18). Trong 4:19, Ông đảm bảo với họ 

rằng Thiên Chúa của Ông sẽ chu cấp tất cả các nhu cầu của họ theo sự giàu có của 

Ngài trong nơi vinh hiển là trong Chúa Giêsu Christ. Đó là, cùng một Đức Chúa 

Trời, Ngài đã chu cấp cho Phao-lô, Ngài cũng sẽ chu cấp cho họ. 

 

Người Philip đang ở trong tương quan với Thiên Chúa này (ví dụ: 1: 6) và Thiên 

Chúa sẽ không từ bỏ họ trong thời gian họ có nhu cầu cần thiết. Hơn nữa, giống 

như Phao-lô không "cần" người Philip, thì họ cũng không “cần” Phao-lô; Chúa là 

đủ cho họ. Sự đảm bảo của Chúa đã là kinh nghiệm của Phao-lô (4: 11-13), được 

phản ánh trong Sự Tạ Ơn đầy tự tin mà ông đã dâng, nhân danh họ (4:19). Khó có 

thể có một sự khích lệ nào tốt hơn để đứng vững trong đức tin và trong cam kết của 

họ với Chúa Giê-xu Christ - hy vọng của họ cuối cùng không phải ở bất kỳ một 

người đàn ông hay phụ nữ cụ thể nào, mà ở trong Thiên Chúa, Đáng chu cấp nhu 

Điểm chính: Chúa là đủ cho mọi nhu cầu của chúng ta, và Thiên Chúa đáp 

ứng nhu cầu hữu hình của chúng ta thông qua nhau. Hơn nữa, Thiên Chúa 

đã lên kế hoạch rằng chúng ta trải nghiệm niềm vui cùng nhau trong việc 

phục vụ Chúa của chúng ta và bằng cách chúng ta phục vụ lẫn nhau. 
 



44 

Philippians Course—Student Guide  Page  

Taught by Rev. Timothy C. Geoffrion, Ph.D.  September-Decembet br 2021 

cầu của họ. Thiên Chúa phải được tin tưởng, bất kể tình huống nào (như Phao-lô 

đã làm chứng và như ví dụ của Chúa Giêsu đã được bày tỏ). 

 

Ứng dụng cho cuộc sống và chức vụ 

 
1."phụ thuộc" vào Chúa trong cuộc sống của chúng ta, một cách thực tế , 

điều đó có nghĩa là gì ? 

2. Làm thế nào để những lời này giúp đỡ và khuyến khích/khích lệ bạn? 

3.Bằng cách nào bạn có thể sử dụng việc dạy dỗ này để giúp đỡ và khuyến 

khích dân sự trong hội thánh của bạn? 

 

Lời bình : Tôi nhớ lại , tôi đã tức giận và thất vọng như thế nào khi tôi cảm thấy  

Chúa đã  không "chăm sóc" tôi đúng cách , khi mẹ tôi bị bệnh Alzheimer(bệnh tuổi 

già, hay quên) và tôi đối diện chứng bệnh ung thư da . Tôi nghĩ (cách sai lầm) rằng 

nếu tôi đã đang phục vụ Chúa toàn thời gian, thì Ngài chắc đã "chăm sóc" tôi. Bây 

giờ tôi nghĩ rằng Chúa chu cấp cho nhu cầu của chúng tôi theo một quy tắc chung, 

nhưng chỉ hứa hẹn sẽ cung cấp cho những nhu cầu phù hợp với ý chí, đôi khi là bí 

ẩn, của Ngài. Mục đích chính của Chúa cho mỗi chúng ta, là chúng ta được biến 

đổi theo hình ảnh của con trai Ngài, Chúa Giê-xu Christ. (Rô-ma 8: 28-29) 
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                                                        BÀI HỌC 12  
 

                       Ôn lại Thư tín Philip và Bài học cuối Áp dụng tại Việt Nam 

 

Tổng quan về Thư Phi-lip  

 

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư Phi-lip, về cơ bản là một lá thư hô hào vận động 

để khuyến khích các Cơ Đốc Nhân ở Phi-lip giữ kiên định trong cam kết với 

Chúa Giê-xu Christ và công tác Phúc Âm. 

 

Về mặt khái niệm, Sự kiên định "Steadfastness" là một điều phức hợp. 

Trong chương 1: 27-30, Phao-lô giới thiệu một chỉ thị rõ ràng để duy trì sự 

kiên định trong hình ảnh về chính trị / quân sự để tập hợp các tín hữu Phi-lip 

nhằm giữ vững đức tin và niềm tin của họ khi họ phải đối mặt với những áp 

lực đáng sợ bên ngoài. Tuy nhiên, bằng nhiều hướng khác nhau, Phao-lô 

phát triển lập luận của mình để chứng minh rằng có nhiều cách khác nhau để 

thực hiện các hướng dẫn của Ông. 

 

Trong một "định hướng", trong phép ẩn dụ chính trị / quân sự ở chương 1: 

27-30, “kiên định “có nghĩa là không rút lui. Cụ thể, đối với một số người, 

"rút lui" có nghĩa là bị đe dọa hoặc bị phân tâm khi đang thực hiện công việc 

"đấu tranh cho" (tức là tuyên bố) Phúc Âm (xem 1:28; xem tiếp 4: 2-3). Đối 

với những người khác, rút lui có nghĩa là chấp nhận một phúc âm sai (xem 

3: 2, 18-19). Còn có những người khác, không đứng vững có nghĩa là không 

tin vào Chúa khi ở giữa những rắc rối phiền muộn và những lo lắng (xem 

1:28; 4: 4-9). Ngược lại, trong tất cả các khía cạnh này, sự kiên định có 

nghĩa là, ít nhất, không mất đi những gì mà họ đã đạt được (3:16). 

 

Ở "hướng" khác, "kiên định “trong lòng trung thành với danh tính của họ, 

với tư cách là công dân của một nền chính trị thuộc thiên đàng, có nghĩa là 

tiếp tục tiến về phía trước hoặc tiến lên. Ở đây cũng vậy, có nhiều ứng dụng 

khác nhau. Một mặt, “kiên định” có nghĩa là tiếp tục làm việc cho sự "tiến 

bộ" và lan truyền Tin Mừng (câu 1:12; và 4:10). Mặt khác, "Tiến lên" cũng 

có nghĩa là sự tăng trưởng đức tin của cộng đồng (1:25), hoặc sự tiến bộ của 

sự hiểu biết cá nhân về Đức Chúa Giê-xu Christ và mối quan hệ của cá nhân 

với chính Ngài (3: 14-16). 
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Phao-lô xây dựng sự khẩn khoản yêu cầu của mình để họ "đứng vững" 

(1:27; 4: 1) chủ yếu dựa trên khái niệm rộng rãi, toàn diện từ khái niệm 

thuộc về chính trị / quân sự, đến khái niệm thuộc về quyền công dân / tinh 

thần người lính làm việc cùng nhau trong sự thống nhất với một tâm trí 

chung: 

• họ làm việc vì mỗi người  

• Họ làm việc vì sự tiến bộ của các mục tiêu của sự thịnh vượng chung của 

họ, 

• Họ duy trì lẽ thật với Chúa của họ và tìm kiếm để hài lòng Chúa Giê-xu 

Christ, 

• họ chống trả lại sự đe dọa, và 

• Họ tránh tất cả những ảnh hưởng nào làm suy yếu bất kỳ niềm tin, giá trị 

hay những ưu tiên này. 

 

Phao-lô sử dụng nhiều thuật ngữ về tình cảm và sự kết nối (anh em, những người 

yêu dấu, khao khát mong ước gặp mặt, niềm vui và vương miện). 

 

1. Phao-lô yêu họ, cảm thấy được kết nối với họ, và có một cảm tình sâu sắc 

dành cho họ. Họ không chỉ là học trò của Ông. Họ còn là anh chị em của 

Ông trong Chúa Giê-xu Christ. Lưu ý rằng Ông không gọi họ là công dân 

hoặc binh lính ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, hình ảnh chính trị và quân 

sự rất hữu ích trong việc giảng dạy, nhưng trong các mối quan hệ cá nhân, 

ông thích trở nên trìu mến hơn. 

Một cuộc khảo sát thống kê của các tín hữu Phi-lip cho thấy Phao-lô sử dụng 

ngôn ngữ thân mật và tình cảm thường xuyên: Ông liên tục gọi các tín hữu 

Phi-lip hoặc các Cơ Đốc Nhân khác là "Anh em (và chị em)" (1:12, 14; 2:25; 

3: 1, 13, 17; 4: 1, 8); Ông đã hai lần dùng từ "yêu dấu" (2:12; 4: 1) và "khao 

khát mong ước" (4: 1; câu 1: 8); Ông kết nối niềm vui mà ông được trải 

nghiệm cũng thuộc về họ  (1: 3-4; 2: 17-18; 4: 1, 10; chương 2). Hơn nữa, 

Phao-lô có họ trong trái tim Ông (1: 7); Ông cống hiến cho phúc lợi của họ, 

được chứng minh bằng những lời cầu nguyện của ông cho họ (1: 9-11) và 

sẵn sàng tiếp tục sống vì lợi ích của họ (1: 24-26). Cuối cùng, sự đặc biệt 

của mối quan hệ được chứng minh bằng sự khẳng định nồng nhiệt của Ông 

đối với họ, rằng lúc Ông "khởi giảng Tin Lành", không ai khác ngoài họ 

trong số các nhà thờ , đã chia sẻ trong việc cho và nhận với Ông (4:15). Có 

một sự giàng buộc đặc biệt tồn tại giữa Phao-lô và các tín hữu Philip, được 

bắt rễ từ trong cùng bản sắc Cơ Đốc Nhân của họ trong Chúa Giê-xu Christ 

và trong sự chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau .. 
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2. Biểu cảm của Phao-lô về niềm vui mà Ông trải nghiệm vì bởi họ, được 

tìm thấy đầu tiên trong bối cảnh các nỗ lực của Phao-lô nhằm thuyết phục 

người Philip về tình cảm của Ông dành cho họ và lòng biết ơn của Ông về 

sự hợp tác của họ với Ông trong các công tác Phúc Âm (1: 3-8). Thứ hai, 

Ông khớp nối rằng nguồn hạnh phúc lẫn nhau của họ là sự hy sinh của chính 

Ông vì "đức tin" (2: 17-18), vì sự tiến bộ và niềm vui của họ, bao gồm cả lý 

do mà Ông mong đợi sẽ tiếp tục sống là vì họ (1:25). Thứ ba, khi trình bày 

yêu cầu chính của bức thư, một sự kêu gọi để đứng vững/ kiên định (1: 27-

28), Phao-lô khuyến khích các tín hữu Philip, để làm cho niềm vui của Ông 

được trọn vẹn (2: 2), bởi cách phấn đấu để hiệp một, bởi cách có đồng/cùng 

một tâm tình/trí như Đấng Christ (2: 2-5). Thứ tư, Phao-lô báo cáo niềm vui 

của mình về sự biểu hiện mối quan tâm của họ đối với Ông thông qua món 

quà của họ (4:10); Nhưng trước khi kết thúc, Ông làm rõ ràng rằng nguồn 

hạnh phúc thực sự của niềm vui của Ông là họ đã dâng một sự của lễ hy sinh 

chấp nhận được cho Thiên Chúa, và được thêm vào tài khoản của họ (4: 17-

18). 

 

Thảo luận nhóm nhỏ 

1. Bạn sẽ nhớ gì nhất với nghiên cứu này về thư tín/sách Philip? 

 

2. Sách Philip cần được dạy và giảng ở Việt Nam như thế nào, nói chung, và 

đặc biệt trong hội thánh của bạn? Những gì cần được nhấn mạnh? Những gì 

cần được giải thích cẩn thận, vì sợ sẽ hiểu lầm hoặc ứng dụng sai? 

 

Chia sẻ nhóm lớn. 


