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“Đời sống thánh khiết theo Kinh Thánh 

là đời sống giàu kỹ năng sống các nguyên tắc Kinh Thánh  

hầu cho các mỹ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời   

được thể hiện qua đời sống ngày càng rõ nét hơn." 

 

““HHããyy  nnêênn  tthháánnhh,,  vvìì  TTaa  llàà  tthháánnhh..””  

(1Phi. 1:16) 

 

II..  XXÁÁCC  LLẬẬPP  VVỀỀ  PPHHẬẬNN  SSỰỰ  (Phlp. 3:20)  

 

1_(I.1) Phải Sống Chức Phận Thánh Đồ (Êph. 4:1; Sv. 4:1-6) 

 

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

xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmàà  CChhúúaa  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm..”” (Êph. 4:1) 

 

 2_(I.2) Phải Sống Chức Phận Môn Đồ (Lu. 14:26-27; Sv. 14:25-27) 

 

““
2266

NNếếuu  ccóó  aaii  đđếếnn  tthheeoo  TTaa  mmàà  kkhhôônngg  gghhéétt  cchhaa  mmẹẹ,,  vvợợ  ccoonn,,  aannhh  eemm,,  cchhịị  

eemm  mmììnnhh,,  vvàà  cchhíínnhh  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  nnữữaa,,  tthhìì  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  mmôônn  đđồồ  

TTaa..  
2277

CCòònn  aaii  kkhhôônngg  vváácc  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  

đđưượợcc  llààmm  mmôônn  đđồồ  TTaa..”” (Lu. 14:26-27) 

 

 3_(I.3) Phải Sống Chức Phận Công Dân Thiên Đàng (Phlp. 3:20; Sv. 3:17-

21) 

 

““NNhhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  llàà  ccôônngg  ddâânn  ttrrêênn  ttrrờờii;;  ấấyy  llàà  ttừừ  nnơơii  đđóó  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  

ttrrôônngg  đđợợii  CCứứuu  CChhúúaa  mmììnnhh  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (Php. 3:20) 

 

 

IIII..  TTỰỰ  TTHHỨỨCC  VVỀỀ  NNHHUU  CCẦẦNN  (1Cô. 15:10)  

 

 4_(II.1) Một Sự Bất Lực Thực Sự (Rô. 7:14-15; Sv. 7:13-25) 

 

““
1144

VVảả,,  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  lluuậậtt  pphháápp  llàà  tthhiiêênngg  lliiêênngg;;  nnhhưưnngg  ttôôii  llàà  ttáánnhh  xxáácc  

tthhịịtt  đđãã  bbịị  bbáánn  cchhoo  ttộộii  llỗỗii..  
1155

VVìì  ttôôii  kkhhôônngg  hhiiểểuu  đđiiềềuu  mmììnnhh  llààmm::  TTôôii  

cchhẳẳnngg  llààmm  đđiiềềuu  mmììnnhh  mmuuốốnn,,  nnhhưưnngg  llààmm  đđiiềềuu  mmììnnhh  gghhéétt..”” (Rô. 7:14-

15) 

 

 5_(II.2) Một Sự Phụ Thuộc Thực Sự (1Cô. 4:7; Sv. 4:6-7) 
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““BBởởii  vvìì,,  aaii  pphhâânn  bbiiệệtt  nnggưươơii  vvớớii  nnggưườờii  kkhháácc??  NNggưươơii  hháá  ccóó  đđiiềềuu  cchhii  

mmàà  cchhẳẳnngg  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh  ssaaoo??  NNếếuu  nnggưươơii  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh,,  tthhìì  ssaaoo  ccòònn  

kkhhooee  mmììnnhh  nnhhưư  cchhẳẳnngg  ttừừnngg  nnhhậậnn  llããnnhh??””  (1Cô. 4:7) 

 

 6_(II.3) Một Sự Nương Cậy Tất Yếu (1Cô. 15:10) 

 

““NNhhưưnngg  ttôôii  nnaayy  llàà  nnggưườờii  tthhểể  nnààoo,,  llàà  nnhhờờ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ơơnn  

NNggààii  bbaann  cchhoo  ttôôii  ccũũnngg  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  uuổổnngg  vvậậyy..  TTrrááii  llạạii,,  ttôôii  đđãã  llààmm  

nnhhiiềềuu  vviiệệcc  hhơơnn  ccáácc  nnggưườờii  kkhháácc,,  nnhhưưnngg  nnààoo  pphhảảii  ttôôii,,  bbèènn  llàà  ơơnn  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ởở  ccùùnngg  ttôôii..”” (1Cô. 15:10) 

 

 

IIIIII..  XXỬỬ  SSỰỰ  VVỚỚII  BBẢẢNN  TTHHÂÂNN  (2Cô. 5:17)  

 

 7_(III.1) Phải Làm Con Người Mới (2Cô. 5:17) 

 

““VVậậyy,,  nnếếuu  aaii  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  nnấấyy  llàà  nnggưườờii  ddựựnngg  nnêênn  mmớớii;;  

nnhhữữnngg  ssựự  ccũũ  đđãã  qquuaa  đđii,,  nnầầyy  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ttrrởở  nnêênn  mmớớii..”” (2Cô. 5:17) 

 

 8_(III.2) Phải Thuần Khiết Về Con Người Bề Trong (Php. 4:8-9) 

 

““
88
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..  
99
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..”” (Php. 4:8-9) 

 

 9_(III.3) Phải Trong Sáng Về Con Người Bề Ngoài (Rô. 12:1-2) 

 

““
11
VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhuuyyêênn  

aannhh  eemm  ddâânngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  ssựự  tthhờờ  pphhưượợnngg  pphhảảii  llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm..  
22
ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  

đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  mmììnnhh,,  đđểể  

tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo..”” (Rô. 12:1-2) 

 

 

IIVV..  GGIIỮỮ  PPHHẬẬNN  VVỚỚII  ĐĐỨỨCC  CCHHÚÚAA  TTRRỜỜII  (Ma. 11:27)  

  

 10_(IV.1) Phải Nhận Thức Đúng [Về Đức Chúa Trời] (Ma. 11:27; Sv. 11:25-

27) 
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““MMọọii  vviiệệcc  CChhaa  TTaa  đđãã  ggiiaaoo  cchhoo  TTaa;;  nnggooààii  CChhaa  kkhhôônngg  ccóó  aaii  bbiiếếtt  CCoonn;;  

nnggooààii  CCoonn  vvàà  nnggưườờii  nnààoo  mmàà  CCoonn  mmuuốốnn  ttỏỏ  rraa  ccùùnngg,,  tthhìì  ccũũnngg  kkhhôônngg  aaii  

bbiiếếtt  CChhaa”” (Ma. 11:27) 

 

 11_(IV.2) Phải Tuân Thủ Nghiêm [Lời Đức Chúa Trời] (2Phi. 1:21; Sv. 1:19-

21) 

 

““CChhẳẳnngg  hhềề  ccóó  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  nnààoo  llàà  bbởởii  ýý  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  mmàà  rraa,,  nnhhưưnngg  

ấấyy  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ccảảmm  đđộộnngg  mmàà  nnggưườờii  ttaa  đđãã  nnóóii  bbởởii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii” (2Phi. 1:21) 

 

 12_(IV.3) Phải Quan Hệ Mật Thiết [Với Đức Chúa Trời] (Hê. 4:16; Sv. 4:14-

16) 

 

““VVậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  vvữữnngg  llòònngg  đđếếnn  ggầầnn  nnggôôii  ơơnn  pphhưướớcc,,  hhầầuu  cchhoo  đđưượợcc  

tthhưươơnngg  xxóótt  vvàà  ttììmm  đđưượợcc  ơơnn  đđểể  ggiiúúpp  cchhúúnngg  ttaa  ttrroonngg  tthhìì  ggiiờờ  ccóó  ccầầnn  

ddùùnngg”” (Hê. 4:16) 

 

 

VV..  GGIIAAOO  TTẾẾ  VVỚỚII  TTHHẾẾ  GGIIAANN  (1Phi. 2:9)  

 

 13_(V.1) Phải Làm Đại Biểu Của Đức Chúa Trời [Trong Thế Gian] (2Cô. 

2:15-16; Sv. 2:14-17) 

 

““
1155

VVìì  cchhúúnngg  ttôôii  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  mmùùii  tthhơơmm  ccủủaa  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt,,  ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  đđưượợcc  ccứứuu,,  vvàà  ởở  ggiiữữaa  kkẻẻ  bbịị  hhưư  mmấấtt::  
1166

CChhoo  kkẻẻ  nnầầyy,,  

mmùùii  ccủủaa  ssựự  cchhếếtt  llààmm  cchhoo  cchhếếtt;;  cchhoo  kkẻẻ  kkiiaa,,  mmùùii  ccủủaa  ssựự  ssốốnngg  llààmm  cchhoo  

ssốốnngg..  AAii  xxứứnngg  đđáánngg  cchhoo  nnhhữữnngg  ssựự  nnầầyy??”” (2Cô. 2:15-16) 

 

 14_(V.2) Phải Làm Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời [Trong Thế Gian] (1Gi. 

2:17; Sv. 2:15-17) 

 

““VVảả  tthhếế  ggiiaann  vvớớii  ssựự  tthhaamm  ddụụcc  nnóó  đđềềuu  qquuaa  đđii,,  ssoonngg  aaii  llààmm  tthheeoo  ýý  

mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  ccòònn  llạạii  đđờờii  đđờờii..”” (1Gi. 2:17) 

 

 15_(V.3) Phải Làm Công Cụ Của Đức Chúa Trời [Trong Thế Gian] (1Phi. 

2:9; Sv. 2:8-10) 

 

““NNhhưưnngg  aannhh  eemm  llàà  ddòònngg  ggiiốốnngg  đđưượợcc  llựựaa  cchhọọnn,,  llàà  cchhứứcc  tthhầầyy  ttếế  llễễ  nnhhàà  

vvuuaa,,  llàà  ddâânn  tthháánnhh,,  llàà  ddâânn  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  

rraaoo  ggiiảảnngg  nnhhâânn  đđứứcc  ccủủaa  ĐĐấấnngg  đđãã  ggọọii  aannhh  eemm  rraa  kkhhỏỏii  nnơơii  ttốốii  ttăămm,,  đđếếnn  

nnơơii  ssáánngg  lláánngg  llạạ  llùùnngg  ccủủaa  NNggààii..”” (1Phi. 2:9) 
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VVII..  QQUUAANN  HHỆỆ  VVỚỚII  HHỘỘII  TTHHÁÁNNHH  (Êph. 4:14-15)  

 

 16_(VI.1) Phải Sinh Hoạt Trong Hội Thánh (Êph. 4:14-15; Sv. 4:11-16) 

 

““
1144

NNggààii  mmuuốốnn  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  nnhhưư  ttrrẻẻ  ccoonn  nnữữaa,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llừừaa  đđảảoo,,  

bbịị  mmưưuu  cchhưướớcc  ddỗỗ  ddàànnhh  llààmm  cchhoo  llầầmm  llạạcc,,  mmàà  ddaayy  đđộộnngg  vvàà  ddờờii  đđổổii  tthheeoo  

cchhiiềềuu  ggiióó  ccủủaa  đđạạoo  llạạcc,,  
1155

nnhhưưnngg  mmuuốốnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  

tthhưươơnngg  nnóóii  rraa  llẽẽ  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđểể  ttrroonngg  mmọọii  vviiệệcc  cchhúúnngg  ttaa  đđềềuu  đđưượợcc  

tthhêêmm  llêênn  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  llààmm  đđầầuu,,  ttứứcc  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 4:14-15) 

  

 17_(VI.2) Phải Sinh Hoạt Cho Hội Thánh (Hê. 10: 24-25; Sv. 10:19-25) 

 

““
2244

AAii  nnấấyy  hhããyy  ccooii  ssóócc  nnhhaauu  đđểể  kkhhuuyyêênn  ggiiụụcc  vvềề  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  vvàà  

vviiệệcc  ttốốtt  llàànnhh;;  
2255

cchhớớ  bbỏỏ  ssựự  nnhhóómm  llạạii  nnhhưư  mmấấyy  kkẻẻ  qquueenn  llààmm,,  nnhhưưnngg  

pphhảảii  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  nnhhaauu,,  vvàà  hhễễ  aannhh  eemm  tthhấấyy  nnggààyy  ấấyy  hhầầuu  ggầầnn  cchhừừnngg  

nnààoo,,  tthhìì  ccàànngg  pphhảảii  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  cchhừừnngg  nnấấyy..”” (Hê. 10: 24-25) 

 

 18_(VI.3) Phải Sinh Hoạt Vì Hội Thánh (1Phi. 4:10-11; Sv. 4:7-11) 

 

““
1100

MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn 

nnhhaauu,,  kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii..  
1111

VVíí  bbằằnngg  ccóó  nnggưườờii  ggiiảảnngg  lluuậậnn,,  tthhìì  hhããyy  ggiiảảnngg  nnhhưư  rraaoo  llờờii  

ssấấmm  ttrruuyyềềnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  nnếếuu  ccóó  kkẻẻ  llààmm  cchhứứcc  ggìì,,  tthhìì  hhããyy  llààmm  

nnhhưư  nnhhờờ  ssứứcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbaann,,  hhầầuu  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđưượợcc  ssáánngg  

ddaannhh  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  ĐĐấấnngg  đđưượợcc  ssựự  vviinnhh  

hhiiểểnn  qquuyyềềnn  pphhéépp  đđờờii  đđờờii  vvôô  ccùùnngg..  AAmmeenn..”” (1Phi. 4:10-11) 

 

 

 


