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““NNggưườờii  GGiiáámm  MMụụcc  llààmm  kkẻẻ  qquuảảnn  llýý  nnhhàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

pphhảảii  cchhoo  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc……””  

(Tít 1:7) 

 

 

 

 

 

 (Tr. 26) 

 

 Mục Sư trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời là người… 

 1. Được Đức Chúa Trời Biệt Riêng Ra Cho Mục Vụ Của Ngài 

Mục Sư là những người nam đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời, được 

Ngài biệt riêng ra để mục vụ cho Dân Ngài. Người Mục Sư nhất thiết phải 

có được cảm thức rõ ràng về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với Tin 

Lành.  

   Rô. 1:1 

   Êph. 4:11-12 

   1Ti. 2:7 

 

 2. Đầy Tớ Hầu Việc Đức Chúa Trời  

Người Mục Sư phải tránh cho được sự cám dỗ của hào quang nhà lãnh 

đạo mà phải khiêm hạ, tự đặt mình vào vị trí người đầy tớ của Đức Chúa 

Trời để (1) Không tự phong cho mình địa vị tối cao trong Hội Thánh, (2) 

Biết thuận theo các đòi hỏi khách quan, (3) Biết gánh vác trách nhiệm đối 

với các đối tượng của mục vụ mình, và (4) Hoàn thành ý chỉ của Đức 

Chúa Trời trên đời sống của mình. 

   Phil. 1:1 

   1Cô. 4:1 

   1Phi. 4:10-11 

   Rô. 14:7-9 

 

 3. Quản Trị Tin Lành 

Chức phận quản trị Tin Lành cũng là chức phận đầy tớ, vì người Mục Sư 
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(1) Được Đức Chúa Trời ủy thác Tin Lành của Ngài, (2) Phải trung tín 

trong việc phân phát Tin Lành, (3) Phải chịu trách nhiệm về Tin Lành đã 

được ủy thác. 

   1Cô. 4:1-2 

   2Ti. 2:15 

   2Ti. 4:6-8 

 

 4. Phát Ngôn Nhân Của Đức Chúa Trời  

Những gì người Mục Sư nói, giảng, và dạy không được phép theo ý riêng 

của mình mà phải thể hiện được sứ điệp của Đức Chúa Trời truyền đạt 

cho Dân Ngài. Như vậy, nguồn duy nhất và tối thượng để người mục sư 

rao giảng là Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Cũng bởi đó, thái độ 

phải có của người Mục Sư là phải (1) Thuyết phục, (2) Dũng cảm, (3) Dứt 

khoát. 

   1Cô. 2:1-2 

   2Ti. 1:11-12 

   1Tê. 2:13 

 

 5. Mẫu Mực Cho Các Tín Hữu Noi Theo 

Trách nhiệm của người Mục Sư là nêu gương cho Dân Sự của Đức Chúa 

Trời trên các phương diện (1) Lời nói, (2) Việc làm, (3) Sự yêu thương, 

(4) Đức tin, (5) Đời sống thánh khiết. 

   1Ti. 4:12 

   1Cô. 11:1 

 

 

 

 

 (Tr. 28) 

 

Dưới ánh sáng Kinh Thánh, một người nam có xứng hiệp cho vị trí người Mục 

Sư hay không là do các phẩm chất thuộc linh được Kinh Thánh qui định. Đức 

Chúa Trời quí chuộng các nhà lãnh đạo hầu việc để chăm nuôi và quản nhiệm 

Hội Thánh theo các tiêu chí của Ngài chứ không phải theo thế gian. 

 (1Ti. 3:1-7) 

““
11
VVíí  bbằằnngg  ccóó  kkẻẻ  mmoonngg  đđưượợcc  llààmm  GGiiáámm  MMụụcc,,  ấấyy  llàà  ưưaa  mmuuốốnn  mmộộtt  vviiệệcc  ttốốtt  

llàànnhh,,  llờờii  đđóó  llàà  pphhảảii  llắắmm..  
22
VVậậyy,,  nnggưườờii  GGiiáámm  MMụụcc  ccầầnn  pphhảảii  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  

đđưượợcc,,  llàà  cchhồồnngg  cchhỉỉ  mmộộtt  vvợợ  mmàà  tthhôôii,,  ccóó  ttiiếếtt  đđộộ,,  ccóó  ttààii  ttrríí,,  xxứứnngg  đđáánngg,,  hhaayy  

ttiiếếpp  kkhháácchh  vvàà  kkhhééoo  ddạạyy  ddỗỗ..  
33
ĐĐừừnngg  mmêê  rrưượợuu,,  ccũũnngg  đđừừnngg  hhuunngg  bbạạoo,,  nnhhưưnngg  

pphhảảii  mmềềmm  mmạạii  hhòòaa  nnhhãã;;  llạạii  đđừừnngg  hhaamm  ttiiềềnn  bbạạcc;;  pphhảảii  kkhhééoo  ccaaii  ttrrịị  nnhhàà  rriiêênngg  

mmììnnhh,,  ggiiữữ  ccoonn  ccááii  mmììnnhh  cchhoo  vvâânngg  pphhụụcc  vvàà  nnggaayy  tthhậậtt  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  
55
vvìì  nnếếuu  ccóó  aaii  

kkhhôônngg  bbiiếếtt  ccaaii  ttrrịị  nnhhàà  rriiêênngg  mmììnnhh,,  tthhìì  llààmm  ssaaoo  ccaaii  ttrrịị  đđưượợcc  HHộộii  TThháánnhh  ccủủaa  
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ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii??  
66
NNggưườờii  mmớớii  ttiinn  đđạạoo  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  GGiiáámm  MMụụcc,,  ee  nnggưườờii  

ttựự  kkiiêêuu  mmàà  ssaa  vvààoo  áánn  pphhạạtt  ccủủaa  MMaa  QQuuỉỉ  cchhăănngg..  
77
NNggưườờii  GGiiáámm  MMụụcc  llạạii  pphhảảii  

đđưượợcc  nnggưườờii  nnggooạạii  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  cchhoo,,  kkẻẻoo  bbịị  ssỉỉ  nnhhụụcc  vvàà  mmắắcc  bbẫẫyy  MMaa  QQuuỉỉ”” 

 (Tít 1:6-9) 

““
66
MMỗỗii  nnggưườờii  ttrroonngg  vvòònngg  TTrrưưởởnngg  LLããoo  đđóó  pphhảảii  cchhoo  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  

cchhỉỉ  cchhồồnngg  ccủủaa  mmộộtt  vvợợ;;  ccoonn  ccááii  pphhảảii  ttiinn  CChhúúaa,,  kkhhôônngg  đđưượợcc  bbịị  ccááoo  llàà  bbuuôônngg  

ttuuồồnngg  hhooặặcc  nnggỗỗ  nngghhịịcchh..  
77
VVìì  nnggưườờii  GGiiáámm  MMụụcc  llààmm  kkẻẻ  qquuảảnn  llýý  nnhhàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  pphhảảii  cchhoo  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc..  CChhẳẳnngg  nnêênn  kkiiêêuu  nnggạạoo,,  ggiiậậnn  ddữữ,,  

nngghhiiềềnn  rrưượợuu,,  hhuunngg  ttàànn,,  tthhaamm  llợợii;;  
88
nnhhưưnngg  pphhảảii  hhaayy  ttiiếếpp  đđããii  kkhháácchh,,  bbạạnn  vvớớii  

nnggưườờii  hhiiềềnn,,  kkhhôônn  nnggooaann,,  ccôônngg  bbììnnhh,,  tthháánnhh  ssạạcchh,,  ttiiếếtt  đđộộ,,  
99
hhằằnngg  ggiiữữ  ĐĐạạoo  

TThhậậtt  yy  nnhhưư  đđãã  nngghhee  ddạạyy,,  hhầầuu  cchhoo  ccóó  tthhểể  tthheeoo  ĐĐạạoo  LLàànnhh  mmàà  kkhhuuyyêênn  ddỗỗ  

nnggưườờii  ttaa  vvàà  bbáácc  llạạii  kkẻẻ  cchhốốnngg  ttrrảả””  

 

1. Các Phẩm Cách Thuộc Linh Của Người Mục Sư  

(1) ““MMoonngg  đđưượợcc  llààmm  GGiiáámm  MMụụcc”” 

 Người Mục Sư phải là người đã nhận biết được sự kêu gọi của Đức 

Chúa Trời và có lòng khát khao được hầu việc. 

   1Ti. 1:12 

  1Ti. 3:1 

 Người Mục Sư cần phải biết chắc được rằng Đức Chúa Trời đã biệt 

riêng mình ra để hầu việc Tin Lành cho Ngài. Giữa muôn ngàn khó 

khăn của chức vụ, người Mục Sư cần phải luôn luôn luôn nhớ rằng 

họ không còn có sự chọn lựa nào khác vì chính họ đã được Đức 

Chúa Trời lựa chọn.    

 (2) ““KKhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc”” 

   1Ti. 3:2 

Người Mục Sư không được phép có sự khiếm khuyết nghiêm trọng 

trong nhân cách, phẩm hạnh, sự giao tế; không được phép có một 

đời sống đạo đức thất bại hoặc các thái độ, thói quen sai trái thường 

xuyên khiến đem lại sự xấu hổ cho Hội Thánh và Đức Chúa Jêsus. 

Về cơ bản, người Mục Sư phải không có chỗ sai yếu khiến phải 

chuốc lấy sự cáo kiện, kết buộc. 

Sự thanh liêm của người Mục Sư cũng phải được duy trì nhờ vào 

việc lời nói và việc làm của họ luôn luôn đi đôi với nhau. 

 (3) ““LLàà  cchhồồnngg  cchhỉỉ  mmộộtt  vvợợ  mmàà  tthhôôii”” 

   1Ti. 3:2 

Có nhiều cách hiểu khác nhau đối với tiêu chí thuộc linh này của 

người Mục Sư: 

a. Không phải là người đa thê. 

b. Là người chỉ kết hôn duy nhất một lần. 

c. Là người chưa từng li dị vợ. 

d. Không phải là người tà dâm. 
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Nghĩa đen của tiêu chí này là “người đàn ông của chỉ một người đàn 

bà”. Có vẻ như Đức Chúa Trời định rằng người Mục Sư phải là một 

người đàn ông… 

a. Không có đồng thời nhiều hơn một vợ; và 

b. Không phải là người đã từng li dị vợ.  

Tại sao? Kinh Thánh không chấp nhận li dị hay đa thê vì… 

 Đa thê là thiếu khôn ngoan, làm gương xấu, và khiến cho 

người khác có thể phạm tội (Sáng. 30:1-24; 1Vua. 11:4; Sáng. 

2:23-25; Sáng. 4:19-24). 

   Đức Chúa Trời ghét sự để vợ (Mal. 2:13-16; Ma. 19:1-12) 

  a. Đàn Ông Độc Thân Thì Sao? 

 Có vẻ như Đức Chúa Trời định rằng các Mục Sư của 

Ngài phải là người đã có vợ hầu cho có thể minh chứng 

được các phẩm chất lãnh đạo gia đình tốt mà người đàn 

ông độc thân không có điều kiện thể hiện được (1Ti. 3:2; 

4-5; Tít 1:6). Tuy nhiên, một người đàn ông độc thân hội 

đủ mọi phẩm cách khác và là người trưởng thành thuộc 

linh có lẽ không nên bị kể là thiếu phẩm cách chỉ vì cớ 

tuổi tác. Chính Sứ Đồ Phaolô cũng là một người đàn ông 

độc thân (1Cô. 9:5-6). 

  b. Thế còn người góa vợ thì sao? 

 Không có bằng chứng Kinh Thánh cho thấy người đàn 

ông góa vợ bị cấm không được làm Mục Sư, ngay cả 

trường hợp người ấy tục huyền cũng vậy (1Cô. 7:39-40). 

 Do đó, có lẽ vấn đề này nên để cho lương tâm và sự xem 

xét của từng người, từng Hội Thánh Địa Phương thể theo 

các sự dạy dỗ của Lời Kinh Thánh thì hơn. 

 (4) ““CCóó  ttiiếếtt  đđộộ”” 

   1Ti. 3:2 

Người Mục Sư phải có chừng mực trên mọi lĩnh vực đời sống 

bằng cách tránh không thái quá hay bất cập trong bất cứ sự gì. 

 (5) ““CCóó  ttààii  ttrríí”” 

   1Ti. 3:2 

Người Mục Sư phải giỏi việc giữ kỷ luật bản thân. Trong tất cả 

mọi sự người Mục Sư đều biết phân biệt để có thể xử trí một 

cách khôn ngoan, nhạy bén, thận trọng hầu cho có những việc 

tưởng như được phép mà vẫn nhận ra được là không được 

phép, tưởng như có ích mà vẫn nhận ra được là vô ích,… (1Cô. 

10:23). 

 (6) ““XXứứnngg  đđáánngg”” 

   1Ti. 3:2 

Người Mục Sư phải thu phục được sự kính trọng, ngưỡng vọng 
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của người khác nhờ cách ăn ở lành của mình trong mọi lĩnh 

vực: Dáng vẻ, lời lẽ, hành động,… 

 (7) ““HHaayy  ttiiếếpp  kkhháácchh”” 

   1Ti. 3:2 

Người Mục Sư phải là người hiếu khách, thường xuyên giữ 

một tấm lòng cởi mở để sẵn sàng tiếp đón mọi người, quan hệ 

với mọi người một cách thân thiện mà vẫn duy trì được tính tư 

riêng của gia đình mình.  

 (8) ““KKhhééoo  ddạạyy  ddỗỗ”” 

   1Ti. 3:2 

Người Mục Sư phải là người có khuynh hướng muốn giảng 

dạy_đào tạo theo Kinh Thánh và có năng lực giảng dạy_đào 

tạo theo Kinh Thánh một cách có hiệu quả. Người Mục Sư 

không nhất thiết phải có ân tứ Giáo Sư nhưng rõ ràng là nếu 

người Mục Sư có được ân tứ ấy thì thật là rất hữu ích (Êph. 

4:11; 2Ti. 4:2). 

 (9) ““ĐĐừừnngg  mmêê  rrưượợuu”” 

   1Ti. 3:3 

Nhất thiết người Mục Sư không thể là người nghiện rượu hay 

những chất gây say được. Như thế, sẽ là khôn ngoan nếu người 

Mục Sư biết giữ không bao giờ sử dụng những loại thức uống 

có chất rượu. 

 (10) ““CCũũnngg  đđừừnngg  hhuunngg  bbạạoo”” 

   1Ti. 3:3 

Người Mục Sư không thể là người có khuynh hướng thiên về 

sự đấu đá bằng lời hoặc bằng tay chân mà phải là người chủ 

trương giải quyết mọi sự bất đồng một cách hòa bình, có trật tự. 

Người Mục Sư phải có một tinh thần hữu hảo luôn luôn. 

 (11) ““NNhhưưnngg  pphhảảii  hhòòaa  nnhhãã”” 

   1Ti. 3:3 

Người Mục Sư không được hay tranh cãi, gây chuyện để giành 

phần thắng cho quan niệm, tư tưởng của mình. 

 (12) ““LLạạii  đđừừnngg  hhaamm  ttiiềềnn  bbạạcc”” 

   1Ti. 3:3 

Người Mục Sư phải biết tự kiềm chế, không để sự tham tiền 

bạc sống động trong lòng mình để không bao giờ lấy tiền bạc 

làm động cơ hầu việc, hoặc bị tiền bạc tác động trên sự hầu 

việc. Người ta không thể nào yêu tiền bạc mà lại có thể đồng 

thời yêu mến Đức Chúa Trời được (1Ti. 6:6-11). 

(13) ““PPhhảảii  kkhhééoo  ccaaii  ttrrịị  nnhhàà  rriiêênngg  mmììnnhh,,  ggiiữữ  ccoonn  ccááii  mmììnnhh  cchhoo  vvâânngg  pphhụụcc  

vvàà  nnggaayy  tthhậậtt  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” 

   1Ti. 3:4 
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Người Mục Sư phải tỏ rõ được năng lực lãnh đạo hợp Kinh 

Thánh ngay trong việc của nhà riêng mình trong đó có việc họ 

được con cái vâng lời và kính trọng. Cần để ý rằng người 

không thành công trong sự quản trị nhà riêng mình thì thiếu 

phẩm cách để quản trị Hội Thánh. 

 (14) ““NNggưườờii  mmớớii  ttiinn  đđạạoo  kkhhôônngg  đđưượợcc  llààmm  GGiiáámm  MMụụcc”” 

   1Ti. 3:6 

Người Mục Sư không thể là một tân tín hữu được vì như vậy 

sẽ thiếu sự trưởng thành thuộc linh và kinh nghiệm theo Chúa. 

Mặt khác, một tân tín hữu được phong lập làm Mục Sư thì khó 

tránh được sự cám dỗ của sự kiêu ngạo. 

 (15) ““PPhhảảii  đđưượợcc  nnggưườờii  nnggooạạii  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  cchhoo”” 

   1Ti. 3:7 

Có được tiếng tốt từ những người chưa tin là một dấu hiệu lành 

cho người Mục Sư. Tiếng tốt từ quần chúng trong cộng đồng 

hứa hẹn về việc người Mục Sư sẽ không làm cho Hội Thánh 

phải hổ nhuốc. 

(16) ““CCoonn  ccááii  pphhảảii  ttiinn  CChhúúaa,,  kkhhôônngg  đđưượợcc  bbịị  ccááoo  llàà  bbuuôônngg  ttuuồồnngg,,  nnggỗỗ  

nngghhịịcchh”” 

   Tít 1:6 

Mục Sư phải là người biết nuôi dạy con cái mình trong đường 

lối của Đức Chúa Trời hầu cho chúng không trở nên ngỗ 

nghịch trắng trợn. Chưa chắc rằng tiêu chí này có nghĩa là nếu 

có con không tin Chúa thì không được làm Mục Sư vì tiếp 

nhận sự cứu rỗi là một quyết định cá nhân (Êx. 18). Nhưng rõ 

ràng là người Mục Sư phải minh chứng được rằng mình vâng 

theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh mà nuôi dạy con cái trong 

đường lối tin kính. Cũng nên nhận xét rằng người đàn ông độc 

thân sẽ không làm sao đạt được phẩm cách này.  

 (17) ““CChhẳẳnngg  nnêênn  kkiiêêuu  nnggạạoo”” 

   Tít 1:7 

Người Mục Sư không được ích kỷ quá đáng, tự tôn quá đáng 

đến nỗi trở thành người ngạo mạn, chỉ muốn thống trị người 

khác mà thôi. 

 (18) ““((CChhẳẳnngg  nnêênn))  ggiiậậnn  ddữữ”” 

   Tít 1:7 

Người Mục Sư không được nóng tính. Sự nóng tính tỏ ra rằng 

người ta thiếu sự tiết độ. 

 (19) ““BBạạnn  vvớớii  nnggưườờii  hhiiềềnn”” 

   Tít 1:8 

“Bạn với người hiền” ở đây có nghĩa là “người yêu quí người 

tốt, người yêu chuộng điều tốt” (Gk. philagathos). Mục Sư 
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phải là người chú trọng đến điều tốt, đáng giá chứ không phải 

là những gì sai trật, gian ác. 

 (20) ““CCôônngg  bbììnnhh”” 

   Tít 1:8 

Mục Sư phải là người ngay thẳng, công bằng trong tính cách 

và phẩm hạnh. 

 (21) ““TThháánnhh  ssạạcchh”” 

   Tít 1:8 

Người Mục Sư phải thuần bạch về đạo đức, luân lý; tránh xa 

những sự thuộc về thế gian, biết tự biệt mình riêng ra cho Đức 

Chúa Trời sử dụng cho Tin Lành cứu rỗi của Ngài. 

 (22) ““HHằằnngg  ggiiữữ  ĐĐạạoo  TThhậậtt”” 

   Tít 1:9 

Mục Sư phải là người trung tín trong những sự mình đã tin nơi 

Kinh Thánh và sống theo những sự mình đã tin nơi Kinh 

Thánh, cự tuyệt bằng mọi giá các sự dạy dỗ phi Kinh Thánh, 

phản Kinh Thánh. 

Các phẩm cách của người Mục Sư là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời theo 

Kinh Thánh, và đó là sự đòi hỏi cần phải đạt cho được. Tuy nhiên, dầu 

rằng những người không đạt các phẩm cách Kinh Thánh thì đừng bao giờ 

lập họ làm Mục Sư đã đành, nhưng những người đạt các phẩm cách Kinh 

Thánh cũng đừng cứ nằng nặc đòi làm Mục Sư cho kỳ được! 

 

2. Phận Sự Hầu Việc Trong Hội Thánh Của Người Mục Sư 

Một người không hội đủ tất cả các tiêu chí thuộc linh của nhà lãnh đạo 

không có nghĩa là người ấy không có thể hầu việc trong Hội Thánh vì bất 

cứ tín hữu thật nào của Đức Chúa Jêsus cũng có ít nhất là một ân tứ để 

góp phần gây dựng Hội Thánh, và việc ấy cũng là phận sự của người tín 

hữu chân chính… 

““ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  mmỗỗii  nnggưườờii  cchhoo  aaii  nnấấyy  đđưượợcc  ssựự  íícchh  cchhuunngg”” 

(1Cô. 12:7) 

““
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) 

 

 3. Phận Sự Duy Trì Các Phẩm Cách Thuộc Linh 

Các phẩm cách thuộc linh qui định cho người Mục Sư chẳng những được 

đòi hỏi ở thởi điểm phong lập mà còn phải được đối chứng, chỉnh lý, thử 
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thách,… Chức phận lãnh đạo của người Mục Sư có thể bị bãi bỏ tùy theo 

hoàn cảnh và tính chất nghiêm trọng của sự vi phạm mà họ mắc. Tuy 

nhiên, không người Mục Sư nào được lấy bất cứ hoàn cảnh và tính chất 

nào để bào chữa cho sự vi phạm mình cả. 

““
1177

CCáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  kkhhééoo  ccaaii  ttrrịị  HHộộii  TThháánnhh  tthhìì  mmììnnhh  pphhảảii  kkíínnhh  ttrrọọnngg  bbộộii  

pphhầầnn,,  nnhhứứtt  llàà  nnhhữữnngg  nnggưườờii  cchhịịuu  cchhứứcc  rraaoo  ggiiảảnngg  vvàà  ddạạyy  ddỗỗ..  
1188

VVìì  KKiinnhh  

TThháánnhh  rrằằnngg::  NNggưươơii  cchhớớ  kkhhớớpp  mmiiệệnngg  ccoonn  bbòò  đđưươơnngg  đđạạpp  llúúaa;;  vvàà  nnggưườờii  llààmm  

ccôônngg  tthhìì  đđáánngg  đđưượợcc  ttiiềềnn  ccôônngg  mmììnnhh..  
1199
ĐĐừừnngg  cchhấấpp  mmộộtt  ccááii  đđơơnn  nnààoo  kkiiệệnn  

mmộộtt  TTrrưưởởnngg  LLããoo  mmàà  kkhhôônngg  ccóó  hhaaii  hhooặặcc  bbaa  nnggưườờii  llààmm  cchhứứnngg..  
2200

KKẻẻ  ccóó  llỗỗii,,  

hhããyy  qquuởở  ttrráácchh  hhọọ  ttrrưướớcc  mmặặtt  mmọọii  nnggưườờii,,  đđểể  llààmm  cchhoo  kkẻẻ  kkhháácc  ssợợ”” (1Ti. 5:17-

20) 

““VVìì  aaii  kkhhééoo  llààmm  cchhứứcc  vvụụ  mmììnnhh  tthhìì  đđưượợcc  bbựựcc  ccaaoo  ttrrọọnngg  vvàà  llòònngg  rrấấtt  ddạạnn  ddĩĩ  

ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  đđếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt”” (1Ti. 3:13) 

 

 


