
 

““CCHHỚỚ  BBỎỎ  SSỰỰ  NNHHÓÓMM  LLẠẠII””  
(Kinh Thánh: Hê. 10:19-25) 

 

 
““VVậậyy  tthhìì  aannhh  eemm  hhããyy  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  nnhhaauu,,  ggââyy  ddựựnngg  cchhoo  

nnhhaauu  nnhhưư  aannhh  eemm  vvẫẫnn  tthhưườờnngg  llààmm”” (1Tê. 5:11) 
 

 

Mệnh lệnh Kinh Thánh dưới mỗi hình thái ngữ pháp 
truyền đạt theo cách riêng các Lẽ Thật thuộc linh mà Đức 
Chúa Trời muốn gửi đến Dân Ngài. Một trong những 
cách bày tỏ mệnh lệnh Kinh Thánh là một hình thái ngữ 
pháp được gọi là “mệnh lệnh cách”, hay “thể cầu khiến”, 
bắt đầu với những từ liệu như “hãy”, “phải”, “nên”, “chớ”, 
“cũng nên”... Tổng số lần các câu mệnh lệnh cách được sử 
dụng trong các Thư Tín Tân Ước không nhiều lắm nhưng 
riêng Sách Hêbơrơ đã có 15 lần (Hê. 1:6; 4:1, 11, 14, 16; 
6:1; 10:22, 23, 24, 25; 12:1; 12:2; 12:28; 13:13, 15), và 
trong đó Chương 10 có đến 4 lần để hình thành một sự 
dạy dỗ đặc biệt về việc nhóm lại của Dân Chúa trong các 
Hội Thánh Địa Phương, mở ra cho chúng ta thấy ý muốn 
của Đức Chúa Trời trên đời sống Cơ Đốc Nhân chúng ta. 
 
I. “HÃY… ĐẾN GẦN CHÚA” (Hê. 10:22) 

““HHããyy  llấấyy  llòònngg  tthhậậtt  tthhàà  vvớớii  đđứứcc  ttiinn  đđầầyy  ddẫẫyy  ttrrọọnn  vvẹẹnn,,  

llòònngg  đđưượợcc  ttưướớii  ssạạcchh  kkhhỏỏii  llưươơnngg  ttââmm  xxấấuu,,  tthhâânn  tthhểể  rrửửaa  

bbằằnngg  nnưướớcc  ttrroonngg,,  mmàà  đđếếnn  ggầầnn  CChhúúaa”” (Hê. 10:22). 

“Đến gần” (Gk. "proserchomai") là một từ liệu Hylạp 
có nghĩa là “tiếp cận”, “thăm viếng”, “thờ kính”, “hội 
nhập”, “kết hiệp”. ““HHããyy……  đđếếnn  ggầầnn  CChhúúaa”” là mệnh 
lệnh về việc phải có đức tin đặt nơi Đức Chúa Jêsus 
Christ về công nghiệp đền tội thay đã hoàn thành trên 
Thập Tự Giá của Ngài. 

Để có thể “đến gần” để thờ phượng Đức Chúa Trời, 
chúng ta được đòi hỏi phải có phẩm cách xứng hiệp là 
phải “tinh sạch” trước mặt Đức Chúa Trời: “LLòònngg  tthhậậtt  

tthhàà”, “đđứứcc  ttiinn  đđầầyy  ddẫẫyy  ttrrọọnn  vvẹẹnn”, “llòònngg  đđưượợcc  ttưướớii  ssạạcchh  

kkhhỏỏii  llưươơnngg  ttââmm  xxấấuu”, “tthhâânn  tthhểể  rrửửaa  bbằằnngg  nnưướớcc  ttrroonngg”. 

Nếu “tthhâânn  tthhểể  rrửửaa  bbằằnngg  nnưướớcc  ttrroonngg” nói về một đời 
sống thánh khiết hoàn toàn thì ai có thể đến gần được 
Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài? Phần lớn các học 
giả Kinh Thánh đều tin rằng “tthhâânn  tthhểể  rrửửaa  bbằằnngg  nnưướớcc  

ttrroonngg” (C. 22) nói về phép Báptêm. Vấn đề ở đây là 
động từ “rửa” trong Tiếng Hylạp là “rhantizo” có 
nghĩa là “rảy (nước)” đã tạo nên một số dị luận. Sự thật 
ở chỗ điều mà Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ ở đây là 
phép Báptêm cho tấm lòng, cho con người bề trong 
của tín hữu. Chỉ có quá mức thiếu sáng suốt mới có thể 
tin được rằng một ít nước cho bên ngoài cơ thể lại có 
tác dụng làm sạch được cho con người bề trong! Với 
sự hoàn thành công nghiệp đền tội thay trên Thập Tự 
Giá của Đức Chúa Jêsus, chúng ta cần nên biết rằng 
“tthhâânn  tthhểể  rrửửaa  bbằằnngg  nnưướớcc  ttrroonngg” phải được thực hiện 
bằng một sự “rửa” tượng trưng cho bề ngoài thân thể 
và được hoàn tất bằng một sự “rửa” thiêng liêng cho 
tấm lòng nhờ sự rưới huyết (rhantizo: “rảy”) đã hoàn 
thành tại Thập Tự Giá của Đức Chúa Jêsus: 

““VVậậyy,,  hhããyy  đđii  ddạạyy  ddỗỗ  mmuuôônn  ddâânn,,  hhããyy  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  

CChhaa,,  ĐĐứứcc  CCoonn,,  vvàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  mmàà  llààmm  pphhéépp  

BBááppttêêmm  cchhoo  hhọọ……”” (Ma. 28:20). 

““TThhâânn  tthhểể  rrửửaa  bbằằnngg  nnưướớcc  ttrroonngg”” là một cách nói chỉ 
về một linh hồn (tâm thần) đã được đổi mới ““nnhhờờ  ÂÂnn  

ĐĐiiểểnn,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn”” (Êph. 2:8) đặt vào công nghiệp cứu 
rỗi của Đức Chúa Jêsus. ““TThhâânn  tthhểể  rrửửaa  bbằằnngg  nnưướớcc  

ttrroonngg”” nói về đức tin thật, nói về sự xứng hiệp của một 
“tâm thần” đã biết (chịu) đáp ứng theo “lẽ thật”: 

““
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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). 

II. “HÃY CẦM GIỮ…” (Hê. 10:23) 

““HHããyy  ccầầmm  ggiiữữ  ssựự  llààmm  cchhứứnngg  vvềề  đđiiềềuu  ttrrôônngg  ccậậyy  cchhúúnngg  

ttaa  cchhẳẳnngg  cchhuuyyểểnn  llaayy,,  vvìì  ĐĐấấnngg  đđãã  hhứứaa  ccùùnngg  cchhúúnngg  ttaa  llàà  

tthhàànnhh  ttíínn”” (Hê. 10:23). 

Hiển nhiên đây là một sự kêu gọi về sự bền đỗ trong 
niềm tin và đời sống thực hành niềm tin của Cơ Đốc 
Nhân. Từ liệu “cầm giữ” được dịch từ một từ liệu 
Hylạp là “katecho” với nghĩa là “chịu đựng”, “lưu trữ”, 
“ghi nhớ trong tâm trí”. Từ liệu ““ccầầmm  ggiiữữ”” trong câu 
Kinh Thánh này được bổ nghĩa cho mạnh hơn bằng 
một trạng từ là “kilines”, với nghĩa là “một cách không 
thay đổi”. ““HHããyy  ccầầmm  ggiiữữ  ssựự  llààmm  cchhứứnngg  vvềề  đđiiềềuu  ttrrôônngg  

ccậậyy  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  cchhuuyyểểnn  llaayy……””  là lời khuyên giục 
mà Đức Thánh Linh đã dùng ngòi bút của Trước Giả 
Sách Hêbơrơ gửi đến chúng ta để bất cứ lúc nào, và 
trong bất cứ sự gì niềm tin mà chúng ta đã đặt nơi công 
nghiệp đền tội thay của Đức Chúa Jêsus cũng không 
thay đổi. Mệnh lệnh này dạy chúng ta về tính hiệu quả 
của đức tin bền đỗ trong Đức Chúa Jêsus Christ: 

““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm  yyêêuu  ddấấuu  ccủủaa  ttôôii,,  hhããyy  vvữữnngg  vvàànngg,,  cchhớớ  

rrúúnngg  đđộộnngg,,  hhããyy  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  CChhúúaa  ccáácchh  ddưư  ddậậtt  lluuôônn,,  

vvìì  bbiiếếtt  rrằằnngg  ccôônngg  kkhhóó  ccủủaa  aannhh  eemm  ttrroonngg  CChhúúaa  cchhẳẳnngg  

pphhảảii  llàà  vvôô  íícchh  đđââuu”” (1Cô. 15:58). 

Sự bền đỗ của chúng ta trong đức tin được hiệu quả 
trong Đức Chúa Jêsus (1Cô. 15:58) không phải vì bất 
cứ điều gì khác hơn là vì ““ĐĐấấnngg  đđãã  hhứứaa  ccùùnngg  cchhúúnngg  ttaa  

llàà  tthhàànnhh  ttíínn”” (Hê. 10:23). Đức thành tín của Đức Chúa 
Trời là tất cả những gì cần và đủ cho đức tin của chúng 
ta đặt nơi Ngài có hiệu quả. Đức thành tín ấy là nguồn 
cho sự trông cậy của chúng ta để chúng ta có khả năng 
vững vàng, chịu khổ,  vượt qua mọi trở ngại, thử thách: 

““
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NNếếuu  aannhh  eemm  pphhảảii  vvìì  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  mmàà  cchhịịuu  kkhhổổ,,  ấấyy  

tthhậậtt  llàà  ccóó  pphhưướớcc..  CChhớớ  ssợợ  đđiiềềuu  hhọọ  ssợợ  vvàà  đđừừnngg  rrốốii  ttrríí;;  
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nnhhưưnngg  hhããyy  ttôônn  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  CChhúúaa,,  llààmm  tthháánnhh  

ttrroonngg  llòònngg  mmììnnhh..  HHããyy  tthhưườờnngg  tthhưườờnngg  ssẵẵnn  ssàànngg  đđểể  ttrrảả  

llờờii  mmọọii  kkẻẻ  hhỏỏii  llẽẽ  vvềề  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  ttrroonngg  aannhh  eemm,,  ssoonngg  

pphhảảii  hhiiềềnn  hhòòaa  vvàà  kkíínnhh  ssợợ,,  
1166

pphhảảii  ccóó  llưươơnngg  ttââmm  ttốốtt,,  hhầầuu  

cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ggiièèmm  cchhêê  ccáácchh  ăănn  ởở  llàànnhh  ccủủaa  aannhh  eemm  

ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  bbiiếếtt  mmììnnhh  xxấấuu  hhổổ  ttrroonngg  ssựự  mmàà  aannhh  

eemm  đđãã  bbịị  nnóóii  hhàànnhh;;  
1177

vvìì  nnếếuu  ýý  mmuuốốnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

ddưườờnngg  ấấyy,,  tthhìì  tthhàà  llààmm  đđiiềềuu  tthhiiệệnn  mmàà  cchhịịuu  kkhhổổ,,  ccòònn  hhơơnn  

llààmm  đđiiềềuu  áácc  mmàà  cchhịịuu  kkhhổổ  vvậậyy”” (1Phi. 3:14-17). 



 

III. “HÃY COI SÓC NHAU…” (Hê. 10:24). 

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

tthhưươơnngg  vvàà  vviiệệcc  ttốốtt  llàànnhh”” (Hê. 10:24). 

Đây là mệnh lệnh về tình yêu thương trong Hội Thánh 
của Đức Chúa Trời. Trên phương diện là một cộng 
đoàn được gọi riêng ra cho Đức Chúa Trời, Hội Thánh 
phải là một cộng đoàn yêu thương, vì đó là sự đòi hỏi 
của Đức Chúa Trời, là dấu hiệu cơ bản của một cộng 
đoàn Cơ Đốc, và là đặc trưng của Cơ Đốc Nhân: 

  ““ĐĐiiềềuu  rrăănn  ccủủaa  TTaa  đđââyy  nnầầyy::  CCáácc  nnggưươơii  hhããyy  yyêêuu  nnhhaauu,,  

ccũũnngg  nnhhưư  TTaa  đđãã  yyêêuu  ccáácc  nnggưươơii”” (Gi. 15:12). 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  yyêêuu  mmếếnn  llẫẫnn  nnhhaauu;;  

vvìì  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  đđếếnn  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkẻẻ  nnààoo  yyêêuu,,  tthhìì  

ssaannhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” 
(1Gi. 4:7). 

““HHããyy  vvuuii  vvớớii  kkẻẻ  vvuuii,,  kkhhóócc  vvớớii  kkẻẻ  kkhhóócc”” (Rô. 12:15). 

““NNếếuu  ccáácc  nnggưươơii  yyêêuu  nnhhaauu,,  tthhìì  ấấyy  llàà  ttạạii  đđiiềềuu  đđóó  mmàà  

tthhiiêênn  hhạạ  ssẽẽ  nnhhậậnn  bbiiếếtt  ccáácc  nnggưươơii  llàà  mmôônn  đđồồ  TTaa”” (Gi. 
13:35). 

Khi các Cơ Đốc Nhân biết yêu thương nhau, tình yêu 
thương của họ phải được thể hiện bằng sự quan tâm. 
Khi chúng ta biết yêu thương nhau, hành động yêu 
thương phải được nhận thấy rõ ràng: 

““LLạạii,,  ttrroonngg  ccáácc  cchhii  tthhểể,,  kkhhii  ccóó  mmộộtt  ccááii  nnààoo  cchhịịuu  đđaauu  

đđớớnn,,  tthhìì  ccáácc  ccááii  kkhháácc  đđềềuu  ccùùnngg  cchhịịuu;;  vvàà  kkhhii  mmộộtt  ccááii  nnààoo  

đđưượợcc  ttôônn  ttrrọọnngg,,  tthhìì  ccáácc  ccááii  kkhháácc  đđềềuu  ccùùnngg  vvuuii  mmừừnngg”” 
(1Cô. 12:26). 

““
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NNếếuu  aaii  ccóó  ccủủaa  ccảảii  đđờờii  nnầầyy,,  tthhấấyy  aannhh  eemm  mmììnnhh  đđưươơnngg  

ccùùnngg  ttúúnngg  mmàà  cchhặặtt  ddạạ,,  tthhìì  llòònngg  yyêêuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhểể  

nnààoo  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy  đđưượợcc!!  
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HHỡỡii  ccáácc  ccoonn  ccááii  bbéé  mmọọnn,,  

cchhớớ  yyêêuu  mmếếnn  bbằằnngg  llờờii  nnóóii  vvàà  llưưỡỡii,,  nnhhưưnngg  bbằằnngg  vviiệệcc  llààmm  

vvàà  llẽẽ  tthhậậtt”” (1Gi. 3:17-18). 

IV.“CHỚ BỎ SỰ NHÓM LẠI…” (Hê. 10:25). 

““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. 10:25). 

Điều được kêu gọi ở đây là đức trung tín của Cơ Đốc 
Nhân. Hình thái ngữ pháp của sự kêu gọi này cho thấy 
Đức Chúa Trời quan tâm đến việc có nhiều Cơ Đốc 
Nhân xem thường việc nhóm lại trong Hội Thánh: 

““CChhớớ  bbỏỏ  ssựự  nnhhóómm  llạạii  nnhhưư  mmấấyy  kkẻẻ  qquueenn  llààmm……””. 

“Sự nhóm lại” được viết bằng một từ liệu Hylạp là 
“episunagoge”, nghĩa là “qui tụ lại với nhau”. Trong 
sinh hoạt tôn giáo, thường có hai điều đối nghịch nhau: 
Bản thân cá nhân tôn giáo đòi hỏi “ý chí tự do” cho cá 
nhân, còn tổ chức tôn giáo lại muốn “phận sự tôn giáo” 
phải được thực hiện cho tổ chức ấy. Lời Kinh Thánh 
không kêu gọi “hãy nhóm lại” mà khuyên giục ““cchhớớ  

bbỏỏ  qquuaa  ssựự  nnhhóómm  llạạii”” là vì Đức Chúa Trời không muốn 
bó buộc kẻ tin Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi ““cchhớớ  bbỏỏ  

qquuaa  ssựự  nnhhóómm  llạạii”” là nhằm kêu gọi ý thức tự giác của 
Cơ Đốc Nhân, và vì lợi ích đời đời của họ. 

Chúng ta cần nên tránh thái độ “xét đoán” đối với 
những anh em, chị em đã lìa bỏ sự nhóm lại trong Hội 
Thánh Địa Phương của chúng ta. Ngay cả khi Dân 
Ysơraên muốn lìa bỏ Đức Giêhôva để lập vua lên cai 
trị họ (1Sa. 8), Ngài không đẹp ý nhưng vẫn không 
ngăn cản họ: 

““VVậậyy  bbââyy  ggiiờờ,,  hhããyy  nngghhee  tthheeoo  llờờii  cchhúúnngg  nnóó,,  ssoonngg  cchhớớ  

qquuêênn  bbááoo  ccááoo  cchhoo  cchhúúnngg  nnóó  ccáácchh  nngghhiiêêmm  ttrraanngg  vvàà  ttỏỏ  

rraa  cchhoo  bbiiếếtt  vvuuaa  ccaaii  ttrrịị  cchhúúnngg  nnóó  ssẽẽ  đđããii  cchhúúnngg  nnóó  rraa  llààmm  

ssaaoo”” (1Sa. 8:9).  

Về vấn đề nhóm lại trong Hội Thánh Địa Phương, 
phận sự của chúng ta là ““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””. Điều ấy có nghĩa là chúng ta có 
phận sự phải tích cực khuyên bảo các anh em, chị em 
chúng ta trong Hội Thánh ““cchhớớ  bbỏỏ  qquuaa  ssựự  nnhhóómm  llạạii”” 
vì qua đó chúng ta được ““đđếếnn  ggầầnn  CChhúúaa””, chúng ta có 
thể ““ccầầmm  ggiiữữ  ssựự  llààmm  cchhứứnngg  vvềề  đđiiềềuu  ttrrôônngg  ccậậyy  cchhúúnngg  

ttaa””, và chúng ta cũng đồng thời có thể ““ccooii  ssóócc  nnhhaauu  

đđểể  kkhhuuyyêênn  ggiiụụcc  vvềề  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  vvàà  vviiệệcc  ttốốtt  llàànnhh””… 

Trong phân đoạn Kinh Thánh này (Hê. 10:19-25), 
chúng ta tìm thấy có ít nhất hai lý do để không nên bỏ 
qua sự nhóm lại trong Hội Thánh Địa Phương: 

(1)  Thứ nhất, chúng ta đã có đường vào Nơi Chí 
Thánh để tiếp cận với Đức Chúa Trời: 

““
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HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  nnhhờờ  hhuuyyếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  đđưượợcc  ddạạnn  ddĩĩ  vvààoo  NNơơii  RRấấtt  TThháánnhh,,  
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bbởởii  đđưườờnngg  

mmớớii  vvàà  ssốốnngg  mmàà  NNggààii  đđãã  mmởở  nnggaanngg  qquuaa  ccááii  mmàànn,,  

nngghhĩĩaa  llàà  nnggaanngg  qquuaa  xxáácc  NNggààii”” (Hê. 10:19-20). 

(2) Thứ hai, chúng ta đã có Thầy Tế Lễ Lớn: 

““LLạạii  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  mmộộtt  TThhầầyy  TTếế  LLễễ  LLớớnn  đđãã  llậậpp  llêênn  

ccaaii  ttrrịị  nnhhàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  (Hê. 10:21). 

 

Ngày nay có quá nhiều sự vỡ mộng trong lòng các tín hữu 
về Hội Thánh. Nhìn chung, chúng ta dễ nhận ra một tâm 
trạng “mệt mỏi” đối với Hội Thánh. Người ta có thể kể ra 
được rất nhiều nguyên nhân làm cho “chán” Hội Thánh, 
và nguyên nhân nào trông cũng “có vẻ” xác đáng cả! Điều 
hiển nhiên không thể chối cãi là có nhiều sự bất mãn đối 
với Hội Thánh vì nhận thấy Hội Thánh thiếu xứng hiệp, 
thiếu hữu ích, và có vẻ lãng phí thời gian… 

Tuy nhiên, sự huyền nhiệm về Hội Thánh là ““llẽẽ  mmầầuu  

nnhhiiệệmm  ttrroonngg  ccáácc  đđờờii  kkhháácc  cchhưưaa  ttừừnngg  đđưượợcc  pphháátt  llộộ  cchhoo  ccoonn  

ccááii  llooààii  nnggưườờii”” (Êph. 3:5). Chúng ta không thể hiểu hết 
các Lẽ Thật thuộc linh về Hội Thánh cũng như sự hữu ích 
vô cùng của việc nhóm lại trong Hội Thánh của Đức Chúa 
Trời được nhưng điều chắc chắn mà ai trong chúng ta 
cũng biết là Đức Chúa Trời muốn chúng ta cứ ở trong Hội 
Thánh của Ngài để được gây dựng: 

““VVậậyy  tthhìì  aannhh  eemm  hhããyy  kkhhuuyyêênn  bbảảoo  nnhhaauu,,  ggââyy  ddựựnngg  cchhoo  

nnhhaauu  nnhhưư  aannhh  eemm  vvẫẫnn  tthhưườờnngg  llààmm”” (1Tê. 5:11). 
 


