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“8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn,  

điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng,  

điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen,  

thì anh em phải nghĩ đến.  
9 Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi,  

và đã thấy trong tôi, hãy làm đi,  

thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.” 
 

(Phlp. 4:8-9; Sv. 4:4-9) 
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1. Để có được đức liêm khiết cho con người bề trong thì Cơ  

  Đốc Nhân phải thường xuyên cân nhắc về điều lành và chỉ 

  điều lành mà thôi! (C. 8) 

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, 

điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt,  
điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” 

  

(Phlp. 4:8) 
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  (2) “chân thật”: Gr. ἀιεζής [alethes]  “hợp Kinh Thánh” 

  (1) “rốt lại”: Gr. ιοηπόλ [loipon]  “cuối cùng thì”  

  (3) “nghĩ đến”: Gr. ιογίδοκαη [logizomai]  “cân nhắc về cách thực 

    hiện” 
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“Sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch,  
sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, 

không có sự hai lòng và giả hình.” 
  

(Gia. 3:17; Sv. 3:13-18) 
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2. Để có được đức liêm khiết cho con người bề trong thì Cơ  

  Đốc Nhân phải thường xuyên dốc lòng cho điều lành và  

  chỉ điều lành mà thôi! (C. 9) 

“Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi,  
hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.”  

 

(Phlp. 4:9) 
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  (2) “làm”: Gr.  πράσσω [prasso]  “dốc lòng cho việc thực hiện”  

  (1) “đã học, đã nhận”: Gr. θαί παραιακ θαί βάλω [kai paralambano  

    kai akouo]  “đã học và đã nhận”   

  (3) “sẽ ở cùng”: Gr. ἔσοκαη [esomai]  “sẽ ban quyền”   
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“Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi,  
lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.” 

  

(Phlp. 3:17; Sv. 3:17-21) 



1. Phải tập cho được thói quen biết cân nhắc về những 

điều đẹp ý Đức Chúa Trời, hợp Kinh Thánh! 

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn,  
điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng,  

điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen,  
thì anh em phải nghĩ đến.”  

 

(Phlp. 4:8) 
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2. Phải cố hết sức để thực hiện cho được những điều 

mà mình đã được chứng giải là đẹp ý Đức Chúa 

Trời! 

“Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi,  
hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.”  

(Phlp. 4:9) 
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“8 Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, 

điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt,  
điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.  

9 Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và đã thấy trong tôi,  
hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.” 

  

(Phlp. 4:8-9) 


