
 

 

 

PPHHẢẢII  NNƯƯƠƠNNGG  CCẬẬYY  
(Php. 4:4-9) 

“Đời sống theo Chúa phải là một đời sống nương cậy Ngài  

bằng những thái độ phù hợp và bằng những sự thể hiện tương ứng  

trong đời sống mà sự vui mừng, nhu mì, tín thác, và bình an  

là những điều được nhận thấy rất rõ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,    

nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn,,  vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn    

mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  

(Php. 4:6) 



 

 

PPHHẢẢII  NNƯƯƠƠNNGG  CCẬẬYY  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  TTHHÁÁII  ĐĐỘỘ  PPHHẢẢII  CCÓÓ  (Php. 4:4-7)   
““CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  

nnààii  xxiinn,,  vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn  mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii”” (C. 6) 

Không thể có thái độ đúng mà không có nhận thức đúng vì sự nhận 

thức đúng luôn luôn là yếu tố cơ bản của thái độ đúng… 

 

1. Vui Mừng  

 ““HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa  lluuôônn  lluuôônn..  TTôôii  llạạii  ccòònn  nnóóii  nnữữaa::  HHããyy  

vvuuii  mmừừnngg  đđii””  (C. 4) 

   “vui mừng”: Gr.       [chairo]  Thái độ tri ân Đức Chúa 

Trời nhờ nhận thức được các phước hạnh trong Ngài (Sv. Gióp 

13:15). 

 

2. Nhu Mì  

““HHããyy  cchhoo  mmọọii  nnggưườờii  đđềềuu  bbiiếếtt  nnếếtt  nnhhuu  mmìì  ccủủaa  aannhh  eemm..  CChhúúaa  đđãã  ggầầnn  

rrồồii””  (C. 5)  

  “nết nhu mì”: Gr.          [epieikes]  Thái độ chịu đựng 

nhờ có lòng toàn tín nơi Đức Chúa Trời (Sv. Rô. 8:28). 

 

3. Tín Thác 

 ““CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  

nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn,,  vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn  mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  (C. 6) 

  “lo phiền”: Gr.          [merimnao]  Thái độ không cáu 

kỉnh nhờ nhận biết quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời (Sv. Rô. 



 

16:20) 

 

4. Bình An   

 ““SSựự  bbììnnhh  aann  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  VVưượợtt  QQuuáá  mmọọii  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt,,  ssẽẽ  ggiiữữ  

ggììnn  llòònngg  vvàà  ýý  ttưưởởnngg  aannhh  eemm  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  (C. 7) 

  “sự bình an”: Gr.        [eirene]  Sự an tâm có được nhờ sự 

tín thác đối với Đức Chúa Trời (Sv. Thi. 46:10) 

 

 

IIII..  SSỰỰ  TTHHỂỂ  HHIIỆỆNN  PPHHẢẢII  CCÓÓ  (Php. 4:8-9)   
““HHễễ  ssựự  ggìì  aannhh  eemm  đđãã  hhọọcc,,  đđãã  nnhhậậnn,,  đđãã  nngghhee  ởở  nnơơii  ttôôii,,  vvàà  đđãã  tthhấấyy  ttrroonngg  

ttôôii,,  hhããyy  llààmm  đđii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ssựự  bbììnnhh  aann  ssẽẽ  ởở  ccùùnngg  aannhh  eemm”” 

(C. 9) 

Cùng một cách tương tự, tự thân thái độ không làm nên đời sống được 

vì đời sống chính là sự thể hiện ra của các thái độ trong tấm lòng… 

 

1.  Trong Tâm Trí  

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

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

đđiiềềuu  cchhii  ccóó  ttiiếếnngg  ttốốtt,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  nnhhâânn  đđứứcc  đđáánngg  kkhheenn,,  tthhìì  aannhh  eemm  

pphhảảii  nngghhĩĩ  đđếếnn””  (C. 8) 

 

   “phải nghĩ đến”: Gr.           [logizomai] 

 

(1) “chân thật”: Gr.        [alethes]  Đức thành tín, lời 

phán của Đức Chúa Trời (Sv. Rô. 3:4) 

(2) “đáng tôn”: Gr.        [semnos]  Đáng xem trọng (Sv. 

Châm. 8:6) 

(3) “công bình”: Gr.         [dikaios]  Được Đức Chúa 

Trời chuẩn thuận (Sv. Ma. 6:33) 

(4) “thanh sạch”: Gr.       [hagnos]  Phù hợp với sự thánh 

khiết (Sv. Hê. 12:14) 



 

(5) “đáng yêu chuộng”: Gr.           [prosphiles]  Thuộc 

về Đức Chúa Trời (Sv. Ma. 22:37) 

(6) “có tiếng tốt”: Gr.         [euphemos]  Đem lại sự 

chúc tụng Đức Chúa Trời (Sv. 1Phi. 2:12) 

(7) “có nhân đức”: Gr.       [arete]  Điều thiện, điều đẹp ý 

Đức Chúa Trời (Sv. Mác 10:18) 

(8) “đáng khen”: Gr.         [epainos]  Đem lại giá trị 

Thiên Đàng (Sv. Ma. 5:48) 

 

2.  Trong Hành Vi  

 ““HHễễ  ssựự  ggìì  aannhh  eemm  đđãã  hhọọcc,,  đđãã  nnhhậậnn,,  đđãã  nngghhee  ởở  nnơơii  ttôôii,,  vvàà  đđãã  tthhấấyy  

ttrroonngg  ttôôii,,  hhããyy  llààmm  đđii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ssựự  bbììnnhh  aann  ssẽẽ  ởở  ccùùnngg  

aannhh  eemm””  (C. 9) 

 

  “hãy làm đi”: Gr.        [prasso] 

 

(1) “đã học”: Gr.         [manthano]  Đã theo Chúa phải 

có tính dễ dạy (Sv. 2Ti. 3:7) 

(2) “đã nhận”: Gr.             [paralambano]  Đã theo 

Chúa phải vâng lời (Sv. Hê. 3:18) 

(3) “đã nghe”: Gr.       [akouo]  Đã theo Chúa phải 

nhạy bén (Sv. Hê. 5:14) 

(4) “đã thấy”: Gr.      [oida]  Đã theo Chúa phải noi 

gương (Sv. 1Cô. 11:1) 

    

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 
 

 

 


