
Đấng Christ: Những đặc điểm của Ngài trong chúng ta 
Phi-líp 2:1-4 (BTT) 

1.      Từ Bài Giảng (trả lời ngắn gọn) 

Giới thiệu:  một hội thánh càng lớn mạnh và sinh động thì càng phải chú ý đến sự hiệp nhất. Tại 

sao? Bởi vì một hội thánh lớn mạnh sẽ luôn có nhiều ý nhiều người hoạt động hơn, và càng 

nhiều người làm việc sẽ có nhiều sự khác biệt hơn. Do đó, các thành viên phải chú ý nhiều hơn 

đến sự hiệp nhất. 

 

Paul biết điều này; Ông biết rằng ông phải bảo vệ hội thánh Philip. Hội thánh phải tự bảo vệ 

mình trước sự mất đoàn kết và chia rẽ. Đây là chủ đề của Philíp 2: Các bước để hiệp nhất (Phil. 

2: 1-18). 

* Bước đầu tiên để hiệp nhất là Chúa Giê-xu Christ cho phép đời sống của Ngài được sống 

trong chúng ta. Đặc biệt, có bảy đặc điểm sẽ giữ hội thánh lại với nhau và giữ cho hội thánh hiêp 

nhất (giải nghĩa và giải thích) tại sao)) 

a)Lòng yên ủi (c1) 

b)Lòng yêu thương (c1) 

c)Thông công trong Thánh Linh (c1): Khi một người tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm 

Cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình, Đức Thánh Linh sẽ làm hai điều gì quan trong trong 

cuộc đời của người đó? 

 

d)Lòng thương xót (c1) 

            e)Quan tâm đến niềm vui của nhau (c2) 

 

f)Lòng Khiêm nhường (c3) 

 

g)Kiểm soát lòng vị kỷ (c4) 

(*) (thêm) “Hiệp ý” theo Phao lô có nghĩa “đồng” những điều gì? 

(*) (thêm) {Cá nhân hóa} Điền vào những khoảng trống dựa theo Phi-líp 2:1:4 

Vậy (4 điều)_____________________________thì (1 

điều)__________________________   chớ (2 điều) 

d) Bạn áp dụng bài học như thế nào cho đời sống mình trong tuần tới hoặc cho những tháng năm 

sắp tới để có thể phúc lợi cho cá nhân, gia đình, và hội thánh West Houston VBC  



** 1 Cô-rinh-tô 1:10 “Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh 

em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một 

lòng cùng nhau.  

2) Học thuộc lòng: 1 Cô-rinh-tô 1:10 

Nghiên Cứu Câu Kinh Thánh 

Hoàn tất phần nghiên cứu với câu Kinh Thánh thuộc lòng có đánh dấu hoa thị (*) ở trang 
trước 

1.       Địa chỉ của câu Kinh Thánh ____________________________________________________________________ 

2.       Viết ra và định nghĩa hai từ chìa khóa (quan trọng) trong câu Kinh Thánh đó 

Từ chìa khóa: _____________________________________________________________________________________ 

Định nghĩa:    _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Từ chìa khóa: _____________________________________________________________________________________ 

Định nghĩa:    _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.       Câu Kinh Thánh nầy nói gì? (Viết lại câu Kinh Thánh theo lối hành văn riêng của quý vị). 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.       Tôi có thể áp dụng chân lý của câu Kinh Thánh nầy vào đời sống của tôi như thế nào? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Kết thúc (bằng thì giờ cầu nguyện và bài tập chuẩn bị cho buổi học lần tới ) 


