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““ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  TThhâânn  TThhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,    
kkhhiiếếnn  ccáácc  pphhầầnn  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn,,    

llààmm  cchhoo  TThhâânn  TThhểể  llớớnn  llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..””  
(Êph. 4:16)  

 
I. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG TẬP THỂ SIÊU VIỆT” 

Hội Thánh là một thực thể mầu nhiệm thiết lập theo và cho Tin Lành của Đức Chúa 
Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ cho những người được ban cho đức tin nơi 
Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ… 
““TTaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  cchhììaa  kkhhóóaa  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  cchhoo  nnggưươơii;;  hhễễ  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  bbuuộộcc  ddưướớii  
đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  pphhảảii  bbuuộộcc  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  vvàà  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  mmởở  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  
đđưượợcc  mmởở  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii..”” (Ma. 16:19) 

 
  1_(I.1)_“Hội Thánh Là Một Tập Thể Tự Giác”  

““1166  SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  
ssốốnngg..  1177  BBấấyy  ggiiờờ,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  pphháánn  ccùùnngg  nnggưườờii  rrằằnngg::  HHỡỡii  SSiimmôônn,,  ccoonn  
GGiiôônnaa,,  nnggưươơii  ccóó  pphhưướớcc  đđóó;;  vvìì  cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthhịịtt  vvàà  hhuuyyếếtt  ttỏỏ  cchhoo  nnggưươơii  bbiiếếtt  đđiiềềuu  nnầầyy  
đđââuu,,  bbèènn  llàà  CChhaa  TTaa  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii  vvậậyy..”” (Ma. 16:16-17) 

 
  2_(I.2)_“Hội Thánh Là Một Tập Thể Hướng Đích”  

““CCòònn  TTaa,,  TTaa  bbảảoo  nnggưươơii  rrằằnngg::  NNggưươơii  llàà  PPhhiieerrơơ,,  TTaa  ssẽẽ  llậậpp  HHộộii  TThháánnhh  TTaa  ttrrêênn  đđáá  
nnầầyy,,  ccáácc  ccửửaa  ÂÂmm  PPhhủủ  cchhẳẳnngg  tthhắắnngg  đđưượợcc  HHộộii  đđóó..”” (Ma. 16:18) 

 
  3_(I.3)_“Hội Thánh Là Một Tập Thể Siêu Việt”  
  ““TTaa  ssẽẽ  ggiiaaoo  cchhììaa  kkhhóóaa  NNưướớcc  TThhiiêênn  ĐĐàànngg  cchhoo  nnggưươơii;;  hhễễ  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  bbuuộộcc  

ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  ccũũnngg  ssẽẽ  pphhảảii  bbuuộộcc  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  vvàà  đđiiềềuu  ggìì  mmàà  nnggưươơii  mmởở  ddưướớii  đđấấtt,,  tthhìì  
ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  mmởở  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii..”” (Ma. 16:19) 

 
II. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG CÓ ĐẤNG LÀM ĐẦU” 

Hội Thánh là một thực thể siêu nhiên được duy nhất hình thành bởi Đức Chúa Jêsus 
Christ và vĩnh viễn duy nhất thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ… 
““VVảả,,  aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  llàà  CChhii  TThhểể  ccủủaa  TThhâânn,,  aaii  rriiêênngg  pphhầầnn  nnấấyy..”” 
(1Cô. 12:27) 

 
  4_(II.1)_“Hội Thánh Là Trụ Và Nền Của Lẽ Thật”   
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““1144  TTaa  mmoonngg  mmaauu  mmaauu  đđếếnn  tthhăămm  ccoonn,,  nnhhưưnngg  vviiếếtt  tthhơơ  nnầầyy,,  1155  pphhòònngg  ttaa  ccóó  cchhậậmm  
đđếếnn,,  tthhìì  ccoonn  bbiiếếtt  llààmm  tthhểể  nnààoo  ttrroonngg  NNhhàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ttứứcc  llàà  HHộộii  TThháánnhh  ccủủaa  
ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  ssốốnngg,,  TTrrụụ  vvàà  NNềềnn  ccủủaa  LLẽẽ  TThhậậtt  vvậậyy..”” (1Ti. 3:14-15) 

  
  5_(II.2)_“Hội Thánh Là Một Gia Đình Thánh”  

““44  HHããyy  đđếếnn  ggầầnn  NNggààii,,  llàà  HHòònn  ĐĐáá  SSốốnngg,,  bbịị  nnggưườờii  ttaa  llooạạii  rraa,,  ssoonngg  đđưượợcc  cchhọọnn  vvàà  
qquuíí  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  55  vvàà  aannhh  eemm  ccũũnngg  nnhhưư  ĐĐáá  SSốốnngg,,  đđưượợcc  xxââyy  nnêênn  
NNhhàà  TThhiiêênngg  LLiiêênngg,,  llààmm  CChhứứcc  TTếế  LLễễ  TThháánnhh,,  đđặặnngg  ddâânngg  CCủủaa  TTếế  LLễễ  TThhiiêênngg  LLiiêênngg,,  
nnhhờờ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  mmàà  đđẹẹpp  ýý  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Phi. 2:4-5; Sv. 9-10) 

 
  6_(II.3)_ “Hội Thánh Là Thân Của Đức Chúa Jêsus Christ”   

““VVảả,,  aannhh  eemm  llàà  TThhâânn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  vvàà  llàà  CChhii  TThhểể  ccủủaa  TThhâânn,,  aaii  rriiêênngg  pphhầầnn  
nnấấyy..”” (1Cô. 12:27; Sv. 27-30) 

 
III.  “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG THỜ PHƯỢNG” 
 Hội Thánh là cộng đoàn duy nhất của những người tin và cho những người tin để họ 

được công khai và chính thức kết ước và thể hiện nguyện vọng đầu phục và hầu việc 
Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ…  
““NNhhưưnngg  aannhh  eemm  llàà  DDòònngg  GGiiốốnngg  ĐĐưượợcc  LLựựaa  CChhọọnn,,  llàà  CChhứứcc  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  NNhhàà  VVuuaa……”” 
(1Phi. 2:9a)     

 
  7_(III.1)_“Bản Chất Thuộc Linh Của Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời”  

““2233  NNhhưưnngg  ggiiờờ  hhầầuu  đđếếnn,,  vvàà  đđãã  đđếếnn  rrồồii,,  kkhhii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhờờ  pphhưượợnngg  tthhậậtt  llấấyy  ttââmm  
tthhầầnn  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  mmàà  tthhờờ  pphhưượợnngg  CChhaa::  ẤẤyy  đđóó  llàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhờờ  pphhưượợnngg  mmàà  CChhaa  ưưaa  
tthhíícchh  vvậậyy..  2244  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  TThhầầnn,,  nnêênn  aaii  tthhờờ  llạạyy  NNggààii  tthhìì  pphhảảii  llấấyy  ttââmm  tthhầầnn  vvàà  
llẽẽ  tthhậậtt  mmàà  tthhờờ  llạạyy..”” (Gi. 4:23-24) 

 
  8_(III.2)_“Tính Song Phương Của Sự Thờ Phượng Trong Hội Thánh”  

““3377  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp  rrằằnngg::  NNggưươơii  hhããyy  hhếếtt  llòònngg,,  hhếếtt  lliinnhh  hhồồnn,,  hhếếtt  ýý  mmàà  yyêêuu  
mmếếnn  CChhúúaa,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii..  3388  ẤẤyy  llàà  đđiiềềuu  rrăănn  tthhứứ  nnhhứứtt  vvàà  llớớnn  hhơơnn  hhếếtt..  3399  
CCòònn  đđiiềềuu  rrăănn  tthhứứ  hhaaii  đđââyy,,  ccũũnngg  nnhhưư  vvậậyy::  NNggưươơii  hhããyy  yyêêuu  kkẻẻ  llâânn  ccậậnn  nnhhưư  mmììnnhh..  4400  
HHếếtt  tthhảảyy  lluuậậtt  pphháápp  vvàà  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  đđềềuu  bbởởii  hhaaii  đđiiềềuu  rrăănn  đđóó  mmàà  rraa..”” (Ma. 22:37-40) 

 
  9_(III.3)_“Tính Lưỡng Diện Của Sự Thờ Phượng Trong Hội Thánh”  

““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) 

 
IV. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG MÔN ĐỒ HÓA” 
 Hội Thánh là nhân chủng đặc biệt duy nhất được duy nhất biến đổi nhờ Tin Lành 

của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ để học biết và làm theo 
thánh ý của Ngài…  
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““LLàà  DDâânn  TThháánnhh,,  llàà  DDâânn  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii……”” (1Phi. 2:9b) 
 
  10_(IV.1)_“Môn Đồ Hóa Để Sống Kết Ước Với Chúa”  

““NNggààii  bbèènn  llậậpp  mmưườờii  hhaaii  nnggưườờii,,  ggọọii  llàà  SSứứ  ĐĐồồ,,  đđểể  ởở  ccùùnngg  NNggààii  vvàà  ssaaii  đđii  ggiiảảnngg  
đđạạoo..”” (Mác 3:14; Sv. 13-19) 

 
  11_(IV.2)_“Môn Đồ Hóa Để Sống Kết Ước Theo Chúa”  

““2233  ĐĐooạạnn,,  NNggààii  pphháánn  ccùùnngg  mmọọii  nnggưườờii  rrằằnngg::  NNếếuu  aaii  mmuuốốnn  tthheeoo  TTaa,,  pphhảảii  ttựự  bbỏỏ  
mmììnnhh  đđii,,  mmỗỗii  nnggààyy  vváácc  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá  mmììnnhh  mmàà  tthheeoo  TTaa..  2244  VVìì  aaii  mmuuốốnn  ccứứuu  ssựự  ssốốnngg  
mmììnnhh  tthhìì  ssẽẽ  mmấấtt,,  ccòònn  aaii  vvìì  ccớớ  TTaa  mmấấtt  ssựự  ssốốnngg,,  tthhìì  ssẽẽ  ccứứuu..”” (Lu. 9:23-24; Sv. 23-
27) 

 
  12_(IV.3)_“Môn Đồ Hóa Để Sống Kết Ước Cho Chúa”  

““1188  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđếếnn  ggầầnn,,  pphháánn  ccùùnngg  mmôônn  đđồồ  nnhhưư  vvầầyy::  HHếếtt  ccảả  qquuyyềềnn  pphhéépp  ởở  
ttrrêênn  ttrrờờii  vvàà  ddưướớii  đđấấtt  đđãã  ggiiaaoo  cchhoo  TTaa..  1199  VVậậyy,,  hhããyy  đđii  ddạạyy  ddỗỗ  mmuuôônn  ddâânn,,  hhããyy  nnhhâânn  
ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhaa,,  ĐĐứứcc  CCoonn,,  vvàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  llààmm  PPhhéépp  BBááppttêêmm  cchhoo  hhọọ,,  2200  
vvàà  ddạạyy  hhọọ  ggiiữữ  hhếếtt  ccảả  mmọọii  đđiiềềuu  mmàà  TTaa  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..  VVàà  nnầầyy,,  TTaa  tthhưườờnngg  
ởở  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii  lluuôônn  cchhoo  đđếếnn  ttậậnn  tthhếế..”” (Ma. 28:18-20) 

 
V. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG TRUYỀN GIÁO” 
 Hội Thánh là dòng giống duy nhất được biệt riêng ra cho duy nhất Đức Chúa Trời 

trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ để rao giảng nhân đức của Ngài… 
““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. 2:9c) 

 
  13_(V.1)_“Hội Thánh Là Đơn Vị Truyền Giáo Tất Yếu”  

““PPhhiieerrơơ  ttrrảả  llờờii  rrằằnngg::  HHããyy  hhốốii  ccảảii,,  aaii  nnấấyy  pphhảảii  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  cchhịịuu  
PPhhéépp  BBááppttêêmm,,  đđểể  đđưượợcc  tthhaa  ttộộii  mmììnnhh,,  rrồồii  ssẽẽ  đđưượợcc  llããnnhh  ssựự  bbaann  cchhoo  ĐĐứứcc  TThháánnhh  
LLiinnhh..”” (Công. 2:38; Sv. 37-41) 

 
 14_(V.2)_“Bản Chất Tự Giác Của Việc Truyền Giáo Trong Hội Thánh” 

““1166  TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  
TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc;;  1177  vvìì  ttrroonngg  TTiinn  
LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  
ddẫẫnn  đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” 
(Rô. 1:16-17) 

 
 15_(V.3)_“Truyền Giáo Là Hướng Đi Tối Hậu Của Hội Thánh”  

““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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VI. “ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH LÀ ĐỜI SỐNG TỰ TĂNG TRƯỞNG” 
 Hội Thánh là sinh thể mầu nhiệm duy nhất có hệ lãnh đạo ưu việt và đời sống Thiên 

Thượng của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ… 
““ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  TThhâânn  TThhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  kkhhiiếếnn  ccáácc  
pphhầầnn  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn,,  llààmm  cchhoo  tthhâânn  tthhểể  llớớnn  
llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (Êph. 4:16) 

 
  16_(VI.1)_ “Hội Thánh Có Hệ Lãnh Đạo Ưu Việt”  

““1111  ẤẤyy  cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  cchhoo  nnggưườờii  nnầầyy  llààmm  SSứứ  ĐĐồồ,,  kkẻẻ  kkiiaa  llààmm  TTiiêênn  TTrrii,,  nnggưườờii  kkhháácc  
llààmm  tthhầầyy  GGiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh,,  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa  llààmm  MMụụcc  SSưư  vvàà  GGiiááoo  SSưư,,  1122  đđểể  ccáácc  tthháánnhh  
đđồồ  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  vvềề  ccôônngg  vviiệệcc  ccủủaa  cchhứứcc  ddịịcchh  vvàà  ssựự  ggââyy  ddựựnngg  TThhâânn  TThhểể  ĐĐấấnngg  
CChhrriisstt,,  1133  cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  cchhúúnngg  ttaa  tthhảảyy  đđềềuu  hhiiệệpp  mmộộtt  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  vvàà  ttrroonngg  ssựự  
hhiiểểuu  bbiiếếtt  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  mmàà  nnêênn  bbậậcc  tthhàànnhh  nnhhâânn,,  đđưượợcc  ttầầmm  tthhưướớcc  vvóócc  ggiiạạcc  
ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt..”” (Êph. 4:11-13) 

 
  17_(VI.2)_“Hội Thánh Có Nguyên Lý Sống Thiên Thượng”  

““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) 

 
  18_(VI.3)_“Hội Thánh Là Một Sinh Thể Mầu Nhiệm”  

““ẤẤyy  nnhhờờ  NNggààii  mmàà  ccảả  TThhâânn  TThhểể  rràànngg  bbuuộộcc  vvữữnngg  bbềềnn  bbởởii  nnhhữữnngg  ccááii  llắắtt  llééoo,,  kkhhiiếếnn  
ccáácc  pphhầầnn  ggiiaaoo  tthhôônngg  vvớớii  nnhhaauu,,  ttùùyy  llưượợnngg  ssứứcc  mmạạnnhh  ccủủaa  ttừừnngg  pphhầầnn,,  llààmm  cchhoo  tthhâânn  
tthhểể  llớớnn  llêênn,,  vvàà  ttựự  ggââyy  ddựựnngg  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (Êph. 4:16) 

 
 
 
 


