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NNhhưưnngg  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  ttừừ  ttrrêênn  mmàà  xxuuốốnngg  tthhìì  ttrrưướớcc  hhếếtt  llàà  tthhaannhh  ssạạcchh,,  ssaauu  llạạii  hhòòaa  

tthhuuậậnn,,  ttiiếếtt  đđộộ,,  nnhhuu  mmìì,,  đđầầyy  ddẫẫyy  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt  vvàà  bbôônngg  ttrrááii  llàànnhh,,  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  hhaaii  

llòònngg  vvàà  ggiiảả  hhììnnhh..  
1188

VVảả,,  bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh  tthhìì  ggiieeoo  ttrroonngg  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh,,  cchhoo  

nnhhữữnngg  kkẻẻ  nnààoo  llààmm  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh  vvậậyy..”” (Gia. 3:17-18)  

 

 

 

 

 1. Một tâm hồn cao thượng dễ được nhận thấy qua các mỹ đức công nghĩa và 

thánh khiết (Gia. 3:17). 

 

  (1) “thanh sạch”: Gr.     [men]  Đức thanh sạch nói về tính trong suốt 

của một người chân thực. (≠ “Giả hình”) 

  (2) “hòa thuận”: Gr.           [eirenikos]  Đức hòa thuận nói về tính 

hữu hảo của một người hiền hòa. 

  (3) “tiết độ”: Gr.          [eupeithes]  Đức tiết độ nói về tính dễ dạy của 

một người chịu vâng phục. 

  (4) “nhu mì”: Gr.          [epieikes]  Đức nhu mì nói về tính vâng 

 lời của một người ở dưới sự dắt dẫn của Chúa.  

  (5) “đầy dẫy lòng thương xót”: Gr.               [mestos eleos]  Nói về 

đức dễ thấu cảm của một người đã được cứu. 

  (6) “bông trái lành”: Gr.               [karpos agathos]  Nói về các 

biểu hiện tốt trong đời sống của một người đang nên thánh. 

  (7) “không có sự hai lòng”: Gr.            [adiakritos]  “hai mặt”, “ba 

phải”  Nói về đức trung tín của một người thực sự đầu phục Chúa.  

  (8) “không có sự giả hình”: Gr.             [anupokritos] “giảo hoạt”  

Nói về đức thanh liêm của một người đã được tái sinh. 

 

  ““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..”” (Phlp. 4:8) 

   

 2. Một tâm hồn cao thượng dễ được nhận thấy qua nếp sống bình an (Gia. 3:18) 
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  (1) “sự hòa bình”: Gr.        [eirene]; Sv. Gal. 5:22, “bình an”  Nói về 

trạng thái tâm trí được làm chủ, không còn bị nô lệ đối với những điều 

không nhu mì, không nhân từ, không công nghĩa. 

  (2) “những k  nào làm sự hòa bình”: Gr.              [poieo eirene]  

Nói về người làm chủ được tâm trí. 

    

““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..”” (Phlp. 4:9) 

 

  

 

 

 1. Người có tâm hồn cao thượng có năng lực sống theo các nguyên tắc công 

nghĩa! 

 

  ““NNhhưưnngg  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  ttừừ  ttrrêênn  mmàà  xxuuốốnngg  tthhìì  ttrrưướớcc  hhếếtt  llàà  tthhaannhh  ssạạcchh,,  ssaauu  llạạii  

hhòòaa  tthhuuậậnn,,  ttiiếếtt  đđộộ,,  nnhhuu  mmìì,,  đđầầyy  ddẫẫyy  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt  vvàà  bbôônngg  ttrrááii  llàànnhh,,  kkhhôônngg  

ccóó  ssựự  hhaaii  llòònngg  vvàà  ggiiảả  hhììnnhh..”” (Gia. 3:17) 

 

 2. Người có tâm hồn cao thượng có năng lực làm chủ tâm trí mình! 

 

  ““VVảả,,  bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh  tthhìì  ggiieeoo  ttrroonngg  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh,,  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  

nnààoo  llààmm  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh  vvậậyy..”” (Gia. 3:18) 

 

  

 

 


