
 

 
 

Kinh Thánh: 1Gi. 4:7-12 

 
““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  nnếếuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  yyêêuu  cchhúúnngg  

ttaa  ddưườờnngg  ấấyy,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  pphhảảii  yyêêuu  nnhhaauu..””  
(1Gi. 4:11)

 

Mệnh lệnh Kinh Thánh về đời sống Cơ Đốc thực hành 
thật rõ ràng: 

““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..”” (Phil. 4:9) 

Dầu vậy, thực tế là chúng ta vẫn cứ còn sống theo thói 
quen của con người cũ, còn những gì thuộc về con người 
mới chỉ có trong sự hiểu biết, sự nhận thức mà thôi. Làm 
thế nào để có thể biến các hiểu biết Cơ Đốc thành thói 
quen thực hành, nhất là sống đời sống chân tình một cách 
thường trực theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời? 

II..  TTÌÌNNHH  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG  PPHHẢẢII  CCÓÓ  TTHHỰỰCC  

Tình yêu của Đức Chúa Trời là điều thực sự có trong 
Ngài, Kinh Thánh cho biết Ngài là tình yêu thương: 

““
77
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..  
88
AAii  cchhẳẳnngg  yyêêuu,,  tthhìì  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  vvìì  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (1Gi. 4:7-8) 

Tình yêu thương là thuộc tính của Đức Chúa Trời, vì 
thế, tình yêu thương của Đức Chúa Trời là động cơ 
của Ngài trong mọi sự và vì vậy mà gắn bó thành một 
thể thống nhất trong ý chỉ của Ngài: 

““HHỡỡii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  đđấấtt  đđưượợcc  đđầầyy  ddẫẫyy  ssựự  nnhhâânn  ttừừ  

NNggààii;;__XXiinn  hhããyy  ddạạyy  ttôôii  ccáácc  lluuậậtt  llệệ  NNggààii..”” (Thi. 119:64) 

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một qui luật 
phổ quát mang tính hoàn vũ ((““đđấấtt  đđưượợcc  đđầầyy  ddẫẫyy  ssựự  

nnhhâânn  ttừừ  NNggààii””, Hb. checed). Cả vũ trụ hiện hữu và 
tồn tại nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tất cả 

mọi người đều là đối tượng của tình yêu thương của 
Đức Chúa Trời. Theo sự nhìn nhận của Đức Chúa 
Trời, tất cả mọi người đều quan trọng; tất cả mọi 
người, trong mọi hoàn cảnh, đều phải được yêu 
thương. Triết học và các tôn giáo của đời này có thể 
dạy ngược lại, nhưng sự bày tỏ của Kinh Thánh là 
Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người, mỗi 
người đều được Đức Chúa Trời trân trọng: 

““
66
NNggưườờii  ttaa  hháá  cchhẳẳnngg  bbáánn  nnăămm  ccoonn  cchhiimm  ssẻẻ  ggiiáá  hhaaii  

đđồồnngg  ttiiềềnn  ssaaoo??  NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhôônngg  qquuêênn  

mmộộtt  ccoonn  nnààoo  hhếếtt..  
77
DDầầuu  đđếếnn  ttóócc  ttrrêênn  đđầầuu  ccáácc  nnggưươơii  

ccũũnngg  đđãã  đđếếmm  ccảả  rrồồii..  ĐĐừừnngg  ssợợ  cchhii,,  vvìì  ccáácc  nnggưươơii  ttrrọọnngg  

hhơơnn  nnhhiiềềuu  cchhiimm  ssẻẻ..”” (Lu. 12:6-7) 

Đối với các Cơ Đốc Nhân, tình yêu thương của Đức 
Chúa Trời thực sự sâu đậm và rõ nét. Tính sâu đậm 
của tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với Cơ 
Đốc Nhân không phải do sự thiên vị, vì Đức Chúa 
Trời không thiên vị. Tính sâu đậm của tình yêu 
thương của Đức Chúa Trời mà Cơ Đốc Nhân có được 
là do Cơ Đốc Nhân là người chịu thiết lập mối quan 
hệ thân mật với Ngài, họ chấp nhận Ngài nhiều hơn 
nên họ có được Ngài được nhiều hơn, họ thuận phục 
dưới sự dắt dẫn của Ngài: 

““
1144

TTaa  llàà  nnggưườờii  cchhăănn  cchhiiêênn  hhiiềềnn  llàànnhh,,  TTaa  qquueenn  cchhiiêênn  

TTaa,,  vvàà  cchhiiêênn  TTaa  qquueenn  TTaa,,  
1155

ccũũnngg  nnhhưư  CChhaa  bbiiếếtt  TTaa,,  vvàà  TTaa  

bbiiếếtt  CChhaa  vvậậyy;;  TTaa  vvìì  cchhiiêênn  TTaa  pphhóó  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh..”” (Gi. 
10:14-15) 

Đức Chúa Trời “là sự yêu thương”, do đó, ý muốn 
(““lluuậậtt  llệệ””) của Ngài là ý muốn yêu thương. Tình yêu 
thương của Đức Chúa Trời phải hiện diện trong tất cả 
những gì còn thực sự được ở trong Ngài. Chúng ta tự 
nhận rằng mình là Cơ Đốc Nhân, là người đã được 
cứu nhờ tình yêu thương của Đức Chúa Trời và được 
cứu vào trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời, 
chúng ta cũng phải thực sự có tình yêu thương của 
Ngài; đó là lý do vì sao Kinh Thánh phán rằng  ““kkẻẻ  

nnààoo  yyêêuu,,  tthhìì  ssaannhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii””. 

IIII..  TTÌÌNNHH  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG  PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  ĐĐỘỘNNGG  

Phương diện thứ hai của tình yêu thương của Đức 
Chúa Trời là tình yêu thương của Ngài có quyền năng 
hành động. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn 
luôn sống và động… 

““HHỡỡii  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa,,  ssựự  nnhhâânn  ttừừ  NNggààii  ởở  ttrrêênn  ccáácc  ttừừnngg  

ttrrờờii;;__SSựự  tthhàànnhh  ttíínn  NNggààii  đđếếnn  ttậậnn  ccáácc  mmââyy..”” (Thi. 36:5) 

Chúng ta được bảo tồn nhờ tình yêu thương của Đức 
Chúa Trời. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta và Ngài 
hằng cưu mang chúng ta…  

““
33
HHỡỡii  nnhhàà  GGiiaaccốốpp,,  vvàà  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  nnggưươơii  llàà  DDâânn  SSóótt  

ccủủaa  nnhhàà  YYssơơrraaêênn,,  hhããyy  nngghhee  TTaa,,  TTaa  đđãã  ggáánnhh  vváácc  ccáácc  

nnggưươơii  ttừừ  llúúcc  mmớớii  ssaannhh,,  bbồồnngg  ẵẵmm  ccáácc  nnggưươơii  ttừừ  ttrroonngg  

llòònngg  mmẹẹ..  
44
CChhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  ccáácc  nnggưươơii  ggiiàà  ccảả,,  đđầầuu  rrââuu  

ttóócc  bbạạcc,,  TTaa  ccũũnngg  ssẽẽ  bbồồnngg  ẵẵmm  ccáácc  nnggưươơii..  TTaa  đđãã  llààmm  rraa,,  

tthhìì  ssẽẽ  ccòònn  ggáánnhh  vváácc  ccáácc  nnggưươơii  nnữữaa..  TTaa  ssẽẽ  bbồồnngg  ẵẵmm  vvàà  

ggiiảảii  ccứứuu  ccáácc  nnggưươơii..”” (Ês. 46:3-4) 

Ngài đã làm tất cả để cho chúng ta được an toàn… 

““TTaa  đđãã  ddùùnngg  ddââyy  nnhhâânn  ttììnnhh,,  ddùùnngg  xxíícchh  yyêêuu  tthhưươơnngg  kkééoo  

cchhúúnngg  nnóó  đđếếnn..  TTaa  đđãã  nnhhưư  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ccởởii  áácchh  kkhhỏỏii  hhààmm  

cchhúúnngg  nnóó,,  vvàà  đđểể  đđồồ  ăănn  ttrrưướớcc  mmặặtt  cchhúúnngg  nnóó..”” (Ô. 11:4) 

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta 
thường được Kinh Thánh diễn đạt như tình mẫu tử: 

““ĐĐàànn  bbàà  hháá  ddễễ  qquuêênn  ccoonn  mmììnnhh  cchhoo  bbúú,,  kkhhôônngg  tthhưươơnngg  

đđếếnn  ccoonn  ttrraaii  rruuộộtt  mmììnnhh  ssaaoo??  DDầầuu  đđàànn  bbàà  qquuêênn  ccoonn  

mmììnnhh,,  TTaa  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  qquuêênn  nnggưươơii..”” (Ês. 49:15) 

Đức Chúa Trời đã đi bước trước trong việc cứu chuộc 
chúng ta thể theo tình yêu thương của Ngài: 

““NNhhưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttỏỏ  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  NNggààii  đđốốii  

vvớớii  cchhúúnngg  ttaa,,  kkhhii  cchhúúnngg  ttaa  ccòònn  llàà  nnggưườờii  ccóó  ttộộii,,  tthhìì  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  cchhịịuu  cchhếếtt..”” (Rô. 5:8) 

Chính vì tất cả những điều kể trên mà tình yêu thương 
của Đức Chúa Trời đã thể hiện ra theo một cách thế 
không có gì so sánh được: 

““
99
LLòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  yyêêuu  tthhưươơnngg  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  bbààyy  ttỏỏ  

rraa  ttrroonngg  đđiiềềuu  nnầầyy::  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ssaaii  CCoonn  MMộộtt  

NNggààii  đđếếnn  tthhếế  ggiiaann,,  đđặặnngg  cchhúúnngg  ttaa  nnhhờờ  CCoonn  đđưượợcc  ssốốnngg..  



 

1100
NNầầyy,,  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  ởở  ttạạii  đđââyy::  ẤẤyy  cchhẳẳnngg  pphhảảii  cchhúúnngg  

ttaa  đđãã  yyêêuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  nnhhưưnngg  NNggààii  đđãã  yyêêuu  cchhúúnngg  

ttaa,,  vvàà  ssaaii  CCoonn  NNggààii  llààmm  ccủủaa  llễễ  cchhuuộộcc  ttộộii  cchhúúnngg  ttaa..”” 
(1Gi. 4:9-10)  

Còn chúng ta thì sao? Điều gì đang “sống động” trong 
con người chúng ta? Phải chăng đó là tình yêu thương 
có thực theo mẫu mực của Đức Chúa Trời hay một 
điều gì khác chưa đẹp ý Ngài? 

““
99
LLòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  pphhảảii  cchhoo  tthhàànnhh  tthhậậtt..  HHããyy  ggớớmm  ssựự  

ddữữ  mmàà  mmếếnn  ssựự  llàànnhh..  
1100

HHããyy  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  mmềềmm  

mmạạii  mmàà  yyêêuu  nnhhaauu  nnhhưư  aannhh  eemm;;  hhããyy  llấấyy  llẽẽ  kkíínnhh  nnhhưườờnngg  

nnhhaauu..”” (Rô. 12:9-10) 

IIIIII..  TTÌÌNNHH  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG  PPHHẢẢII  TTHHƯƯỜỜNNGG  TTRRỰỰCC  

Giả bộ yêu thương không bao giờ là tình yêu thương, 
mà đó là tội lỗi. Cố gắng yêu thương cũng chưa phải 
là tình yêu thương, vì sự thành tâm chưa trọn vẹn để 
làm nên tình yêu thương thật (“chân tình”). Chỉ có hết 
lòng yêu thương mới thực sự là tình yêu thương, vì 
chỉ có như thế thì ý chí, lý trí, và tình cảm mới hiệp 
nhau làm thành hành động yêu thương: 

““HHỡỡii  ccáácc  ccoonn  ccááii  bbéé  mmọọnn,,  cchhớớ  yyêêuu  mmếếnn  bbằằnngg  llờờii  nnóóii  

vvàà  llưưỡỡii,,  nnhhưưnngg  bbằằnngg  vviiệệcc  llààmm  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt..”” (1Gi. 3:18) 

Nếu thật là tình yêu thương thì sự thành thật sẽ cặp 
theo, và người xưa gọi đó là “sự chân tình”. Chân tình 
là biểu hiện thống nhất của tình yêu thương và sự hết 
lòng. Sự hết lòng, tức sự thành tâm, luôn luôn là thuốc 
thử của tình yêu thương. Nhờ sự thành tâm mà tình 
yêu thương mới có thể phát triển và biểu hiện qua 
hành động yêu thương. Vì vậy, tình yêu thương thật 
luôn luôn được nhận dạng qua sự phục vụ: 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  kkêêuu  ggọọii  đđếếnn  ssựự  ttựự  ddoo,,  

ssoonngg  cchhớớ  llấấyy  ssựự  ttựự  ddoo  đđóó  llààmm  ddịịpp  cchhoo  aannhh  eemm  ăănn  ởở  

tthheeoo  ttáánnhh  xxáácc  tthhịịtt,,  nnhhưưnngg  hhããyy  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  llààmm  

đđầầyy  ttớớ  llẫẫnn  nnhhaauu..”” (Gal. 5:13) 

Biểu hiện tập trung của chân tình là ý thức phục vụ 
thường trực do tình yêu thương thúc giục. Chúng ta 
không thể yêu thương “nửa vời” hay “theo mùa” 
được vì Đức Chúa Jêsus ““đđãã  yyêêuu  kkẻẻ  tthhuuộộcc  vvềề  mmììnnhh  

ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  ccứứ  yyêêuu  cchhoo  đđếếnn  ccuuốốii  ccùùnngg”” (Gi. 
13:1b). Sự gắn bó làm một giữa tình yêu thương thật 
với ý thức phục vụ thường trực được minh họa một 
cách sống động qua việc Đức Chúa Jêsus rửa chân 
cho các môn đồ của mình, và Ngài muốn chúng ta 
phải sống trong ý thức phục vụ nhau một cách thường 
trực theo tiếng gọi của tình yêu thương: 

““
1144

VVậậyy,,  nnếếuu  TTaa  llàà  CChhúúaa  llàà  TThhầầyy,,  mmàà  đđãã  rrửửaa  cchhâânn  cchhoo  

ccáácc  nnggưươơii  tthhìì  ccáácc  nnggưươơii  ccũũnngg  nnêênn  rrửửaa  cchhâânn  llẫẫnn  cchhoo  

nnhhaauu..  
1155

VVìì  TTaa  đđãã  llààmm  ggưươơnngg  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii,,  đđểể  ccáácc  

nnggưươơii  ccũũnngg  llààmm  nnhhưư  TTaa  đđãã  llààmm  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii..”” (Gi. 
13:14-15) 

Ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng 
ta là rõ ràng: Ngài muốn chúng ta có một tình yêu 
thương thường xuyên, một tấm lòng phục vụ thường 
xuyên như Ngài hằng thường xuyên về mọi sự đối với 
chúng ta: 

““
1111

HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  nnếếuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  yyêêuu  

cchhúúnngg  ttaa  ddưườờnngg  ấấyy,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  pphhảảii  yyêêuu  nnhhaauu..  
1122

CChhưưaa  hhềề  ccóó  aaii  tthhấấyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  

yyêêuu  nnhhaauu,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ởở  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  ssựự  

yyêêuu  mmếếnn  NNggààii  đđưượợcc  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa..”” (1Gi. 
4:11-12) 

Sự chân tình (tình yêu thương chân thật) là một tổ hợp 
thống nhất giữa ý chí, lý trí, và tình cảm. Để có được 
sự chân tình, và sống chân tình thường trực, cần phải 
có sự can thiệp thường xuyên của ý chí và lý trí, vì 

““cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  pphhảảii  yyêêuu  nnhhaauu”” là mệnh lệnh Kinh 
Thánh, không phải là sự tùy chọn. Tình cảm yêu 
thương không phải là một điều có khả năng tự sinh 
tồn, vì khả năng ấy vốn không có trong con người tự 
nhiên của chúng ta mà là ““đđếếnn  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””, do 
đó cần được ý chí và lý trí gìn giữ. Mặt khác, tự nhận 
mình là Cơ Đốc Nhân, chúng ta có phận sự thể hiện 
Đức Chúa Trời bằng và qua đời sống của mình, Đức 
Chúa Trời phải ““ởở  ttrroonngg  cchhúúnngg    ttaa””. Chúng ta cũng 
còn có phận sự yêu mến Đức Chúa Trời nữa, và đời 
sống chân tình sẽ giúp cho ““ssựự  yyêêuu  mmếếnn  NNggààii  đđưượợcc  

ttrrọọnn  vvẹẹnn  ttrroonngg  cchhúúnngg  ttaa”” vì tình yêu thương sẽ đem 
lại cho chúng ta tình yêu thương cũng như sẽ đưa 

chúng ta đến với tình yêu thương. Đời sống chân tình 
thường trực có dấu hiệu chỉ định của riêng nó: 

““
44
TTììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  hhaayy  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  

hhaayy  nnhhâânn  ttừừ,,  ttììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  cchhẳẳnngg  gghheenn  ttịị,,  cchhẳẳnngg  

kkhhooee  mmììnnhh,,  cchhẳẳnngg  llêênn  mmììnnhh  kkiiêêuu  nnggạạoo,,  
55
cchhẳẳnngg  llààmm  

đđiiềềuu  ttrrááii  pphhéépp,,  cchhẳẳnngg  kkiiếếmm  ttưư  llợợii,,  cchhẳẳnngg  nnóónngg  ggiiậậnn,,  

cchhẳẳnngg  nngghhii  nnggờờ  ssựự  ddữữ,,  
66
cchhẳẳnngg  vvuuii  vvềề  đđiiềềuu  kkhhôônngg  ccôônngg  

bbììnnhh,,  nnhhưưnngg  vvuuii  ttrroonngg  llẽẽ  tthhậậtt..  
77
TTììnnhh  yyêêuu  tthhưươơnngg  hhaayy  

dduunngg  tthhứứ  mmọọii  ssựự,,  ttiinn  mmọọii  ssựự,,  ttrrôônngg  ccậậyy  mmọọii  ssựự,,  nníínn  

cchhịịuu  mmọọii  ssựự..”” (1Cô. 13:4-7) 

Kinh Thánh phán cho chúng ta biết rằng chỉ khi nào 
chúng ta sống đầu phục Đức Thánh Linh hoàn toàn 
thì chúng ta mới có thể sống chân tình thường trực 
được, vì tình yêu thương là ““ttrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh””: 

““NNhhưưnngg  ttrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  

ssựự  vvuuii  mmừừnngg,,  bbììnnhh  aann,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  nnhhâânn  ttừừ,,  hhiiềềnn  llàànnhh,,  

ttrruunngg  ttíínn,,  mmềềmm  mmạạii,,  ttiiếếtt  đđộộ..”” (Gal. 5:22-23) 

Sống chân tình một cách thường trực là sống trong thuộc 
tính yêu thương của Đức Chúa Trời, đặt mình dưới sự dắt 
dẫn của Ngài để được Ngài chuyển giao thuộc tính ấy 
cho chúng ta. Sống chân tình là duy trì một trạng thái 
quân bình giữa ý chí, lý trí, và tình cảm để giữ cho tình 
cảm được sống và động đúng hướng trong con người 
mới của chúng ta (2Cô. 5:17). Sống chân tình đồng nghĩa 
với việc sống đầu phục Đức Thánh Linh trong mọi sự; 
biết nghe thấy và vâng theo tiếng phán của Ngài trong 
mọi sự, mọi lúc. Sống chân tình là biết chiến đấu và chiến 
thắng con người cũ của mình một cách hợp Kinh Thánh 
(Gal. 5:16-18).  

Sống chân tình là thường trực là thực hành chứ không 
chịu dừng lại trên cảm xúc và sự hiểu biết; đó là bước 
phát triển từ lời nói sang việc làm trong đời sống: 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  nnếếuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa  

ddưườờnngg  ấấyy,,  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  pphhảảii  yyêêuu  nnhhaauu..”” (1Gi. 4:11) 


