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““
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)   

 

 

 

 

 1. Để có thể sống đời sống thánh khiết Cơ Đốc Nhân phải có trong lòng mình 

các phẩm chất Cơ Đốc (C. 8) 

 

  (1) “chân thật”: Gr.        [alethes]  “thật, chân chính” (Sv. Rô. 3:4) 

  (2) “đáng tôn”: Gr.        [semnos]  “đáng coi trọng” (Sv. 1Ti. 3:8, 11; 

Tít 2:2  “nghiêm trang”) 

  (3) “công bình”: Gr.         [dikaios]  “ngay thẳng” 

  (4) “thanh sạch”: Gr.       [hagnos]  “thuần khiết” 

  (5) “đáng yêu chuộng”: Gr.           [prosphiles]  “đáng chọn lựa, yêu 

quí” 

  (6) “có tiếng tốt”: Gr.         [euphemos]  “được kể là tốt” 

  (7) “nhân đức đáng khen”: Gr.         [epainos]  “đáng khen” 

 

  ““ĐĐừừnngg  đđểể  đđiiềềuu  áácc  tthhắắnngg  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  hhããyy  llấấyy  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  tthhắắnngg  đđiiềềuu  áácc..”” (Rô. 

12:21) 

   

 2. Nhờ đó mà xây dựng cho mình môt phẩm hạnh Cơ Đốc theo như đã được 

dạy dỗ (C. 9a) 

 

  (1) “học”: Gr.         [manthano]  “được dạy dỗ” 

  (2) “nhận”: Gr.             [paralambano]  “được trang bị” 

  (3) “nghe”: Gr.       [akouo]  “được lĩnh hội bằng tai nghe” 

  (4) “thấy”: Gr.      [oida]  “được nhận thức bằng mắt thấy” 
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  ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  bbắắtt  cchhưướớcc  ttôôii,,  llạạii  xxeemm  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ăănn  ởở  tthheeoo  mmẫẫuu  mmựựcc  mmàà  

aannhh  eemm  tthhấấyy  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttôôii..”” (Php. 3:17) 

 

 3. Bằng con đường sống đạo thực hành (9b) 

 

  (1) “hãy làm đi”: Gr.        [prasso]  “thể hiện ra bằng hành vi” 

  (2) “(Đức Chúa Trời của) sự bình an”: Gr.        [eirene]  “phẳng lặng 

và yên ổn” 

  (3) “ở cùng”: Gr.        [esomai]  “sẽ có được” 

 

  ““DDuuyy  aannhh  eemm  pphhảảii  ăănn  ởở  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt,,  đđểể  hhooặặcc  kkhhii  đđếếnn  tthhăămm  aannhh  eemm,,  hhooặặcc  kkhhii  vvắắnngg  mmặặtt,,  ttôôii  ccũũnngg  bbiiếếtt  rrằằnngg  

aannhh  eemm  mmộộtt  llòònngg  đđứứnngg  vvữữnngg,,  đđồồnngg  ttââmm  cchhốốnngg  ccựự  vvìì  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  đđạạoo  TTiinn  

LLàànnhh”” (Php. 1:27) 

 

 

 

 

 1. Phải giữ vững tấm lòng (C. 8) 

 

  ““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..”” (Php. 4:8) 

 

 2. Phải giữ vững phẩm hạnh (C. 9a) 

 

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

ttôôii,,……”” (Php. 4:9a) 

 

 3. Phải chăm việc thực hành đời sống Cơ Đốc (9b) 

 

  ““……HHããyy  llààmm  đđii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ssựự  bbììnnhh  aann  ssẽẽ  ởở  ccùùnngg  aannhh  eemm..”” (Php. 

4:9b) 

 

 

 

 


