
 

 
 

(Kinh Thánh: Phil. 1:1-11) 

 
““TTôôii  ttiinn  cchhắắcc  rrằằnngg  ĐĐấấnngg  đđãã  kkhhởởii  llààmm  vviiệệcc  llàànnhh  ttrroonngg  

aannhh  eemm,,  ssẽẽ  llààmm  ttrrọọnn  cchhoo  đđếếnn  nnggààyy  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt”” (Phil. 1:6)

  
Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian để người tin Ngài ““đđưượợcc  

ssựự  ssốốnngg,,  vvàà  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  ddưư  ddậậtt”” (Gi. 10:10). Một đời 
sống Cơ Đốc chỉ đẹp nếu đời sống ấy thịnh vượng một 
cách hợp Kinh Thánh. Sự thịnh vượng theo Kinh Thánh 
không chỉ là sự thịnh vượng thuộc thể mà trước hết phải 
là sự thịnh vượng thuộc linh: 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  ttôôii  ccầầuu  nngguuyyệệnn  cchhoo  aannhh  đđưượợcc  tthhạạnnhh  

vvưượợnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự,,  vvàà  đđưượợcc  kkhhỏỏee  mmạạnnhh  pphhầầnn  xxáácc  aannhh  

ccũũnngg  nnhhưư  đđãã  đđưượợcc  tthhạạnnhh  vvưượợnngg  vvềề  pphhầầnn  lliinnhh  hhồồnn  aannhh  

vvậậyy..”” (3Gi. 1:2) 

Kinh Thánh nghiêm trách những đời sống không thịnh 
vượng được trên phương diện thuộc linh, kể họ như 

““đđáámm  mmââyy  kkhhôônngg  nnưướớcc,,  tthheeoo  ggiióó  đđưưaa  đđii  đđââyy  đđóó;;  nnhhưư  ccââyy  

ttàànn  mmùùaa  tthhuu,,  kkhhôônngg  ccóó  ttrrááii……;;  nnhhưư  ssóónngg  ccuuồồnngg  ddưướớii  bbiiểểnn,,  

ssôôii  bbọọtt  ôô  uuếế  ccủủaa  mmììnnhh;;  nnhhưư  ssaaoo  đđii  llạạcc……”” (Giu. 1:12, 13). 

Đức Chúa Trời muốn chúng ta có một đời sống thịnh 
vượng là đời sống hoàn thành sự kêu gọi của Ngài đối 
với chúng ta, chúng ta biết sống chấp nhận tha nhân như 
họ hiện có, chúng ta biết phát triển tình yêu thương, và 
chúng ta thực sự được trưởng thành thuộc linh. 

II..  PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  PPHHÙÙ  HHỢỢPP  CCHHỨỨCC  PPHHẬẬNN  MMÌÌNNHH  

Mọi sự đều phải có xuất phát điểm của nó, đời sống 
Cơ Đốc cũng thế. Trong đại gia đình của Đức Chúa 
Trời là Hội Thánh, không ai là người vô phận sự cả. 
Mỗi người đều có sự kêu gọi, hoặc là sự kêu gọi đặc 
biệt, hoặc là sự kêu gọi phổ quát: 

““ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  cchhoo  aaii  

nnấấyy  đđềềuu  đđưượợcc  ssựự  íícchh  cchhuunngg..”” (1Cô. 12:7) 

Mỗi Cơ Đốc Nhân đều phải đồng thời thực hiện hai 
nhiệm vụ chính: (1) Sống đời sống tăng trưởng, và (2) 
Sống đời sống gây dựng: 

““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..”” (1Phi. 4:10) 

Lời mở đầu của Sách Philíp vẽ nên một bức tranh đẹp 
về sự kết hợp chức phận và thế hệ trong thẩm quyền 
Thiên Thượng: 

““PPhhaaoo  LLôô  vvàà  TTiimmôôtthhêê,,  ttôôii  ttớớ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt,,  ggởởii  cchhoo  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  tthháánnhh  đđồồ  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  ởở  tthhàànnhh  PPhhiillíípp,,  ccùùnngg  cchhoo  ccáácc  GGiiáámm  MMụụcc  

vvàà  ccáácc  CChhấấpp  SSựự..”” (Phil. 1:1) 

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là một hợp thể thống 
nhất một cách hài hòa dưới sự dắt dẫn của Đức Thánh 
Linh để ai nấy đều có thể ““đđưượợcc  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn  vvàà  ssựự  bbììnnhh  

aann  bbaann  cchhoo  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa,,  vvàà  bbởởii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt!!”” (Phil. 1:2). Do đó, mỗi 
thành viên trong Hội Thánh phải sống phù hợp theo 
chức phận mà Đức Chúa Trời đã gọi: 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  aaii  nnấấyy  kkhhii  đđưượợcc  ggọọii  ởở  đđấấnngg  bbậậcc  nnààoo,,  tthhìì  

pphhảảii  ccứứ  ởở  tthheeoo  đđấấnngg  bbậậcc  ấấyy  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii..”” (1Cô. 7:24) 

““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. 4:11) 

IIII..  PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  NNHHÌÌNN  NNHHẬẬNN  TTHHAA  NNHHÂÂNN  

Trong cương vị Sứ Đồ, Phaolô viết cho các tín hữu ở 
Hội Thánh Philíp rằng ““ttôôii  nnhhớớ  đđếếnn  aannhh  eemm””. Điều 
này nói lên thái độ nhìn nhận tha nhân của vị Sứ Đồ 
này cùng với bông trái của thái độ ấy cặp theo: 

““
33
MMỗỗii  kkhhii  ttôôii  nnhhớớ  đđếếnn  aannhh  eemm,,  tthhìì  ccảảmm  ttạạ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  ttôôii,,  
44
vvàà  mmỗỗii  kkhhii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  ttôôii  hhằằnngg  ccầầuu  cchhoo  aannhh  

eemm  ccáácchh  hhớớnn  hhởở..”” (Phil. 1:3-4) 

Điều khiến cho Sứ Đồ Phaolô có thể luôn luôn cưu 
mang các tín hữu của mình trong lòng và tự giác cầu 
nguyện cho họ là sự nhận thức rằng họ là ““aannhh  eemm””, 
tức là có cùng chung huyết thống Jêsus mà ông là 
người đã được Đức Chúa Trời sử dụng để đem họ về 
trở lại với Ngài.  Thật vậy, Hội Thánh Philíp là Hội 
Thánh đầu tiên mà Sứ Đồ Phaolô đã mở được trên đất 
Châu Âu (Công. 16:9-40) với người tín hữu đầu tiên 
là Liđi là người ““llààmm  nngghhềề  bbuuôônn  hhàànngg  ssắắcc  ttííaa”” (Công. 
16:14). Mối quan hệ giữa Sứ Đồ Phaolô với các tín 
hữu ở Hội Thánh Philíp là mối quan hệ được Đức 
Chúa Trời ban cho và dắt dẫn đã lâu ngày: 

““
99
ĐĐưươơnngg  bbaann  đđêêmm,,  PPhhaaoollôô  tthhấấyy  ssựự  hhiiệệnn  tthhấấyy,,  ccóó  mmộộtt  

nnggưườờii  MMaaxxêêđđooaann  đđứứnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  mmììnnhh,,  nnààii  xxiinn  rrằằnngg::  

HHããyy  qquuaa  xxứứ  MMaaxxêêđđooaann  mmàà  ccứứuu  ggiiúúpp  cchhúúnngg  ttôôii..  
1100

PPhhaaoollôô  vvừừaa  tthhấấyy  ssựự  đđóó  rrồồii,,  cchhúúnngg  ttaa  lliiềềnn  ttììmm  ccáácchh  

qquuaa  xxứứ  MMaaxxêêđđooaann,,  vvìì  đđãã  đđịịnnhh  rrằằnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

ggọọii  cchhúúnngg  ttaa  rraaoo  ttrruuyyềềnn  TTiinn  LLàànnhh  ttạạii  đđóó..”” (Công. 
16:9-10)  

Sứ Đồ Phaolô cho biết ông hằng coi trọng các tín hữu 
ở Hội Thánh Philíp và họ đã đem lại cho ông sự vui 
thỏa trong Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phaolô kể các tín 
hữu ở Hội Thánh Philíp như những người đồng công 
trong việc rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jêsus. 
Các tín hữu ở Hội Thánh Philíp đã đóng góp vào công 
cuộc rao truyền Tin Lành của Sứ Đồ Phaolô bằng 
những sự giúp đỡ cần thiết hàng ngày khi ông hầu 
việc Chúa ở đó cũng như những sự đóng góp tài 
chánh khi vị Sứ Đồ này bị giam cầm: 

““VVìì  ccớớ  ttừừ  bbuuổổii  bbaann  đđầầuu  cchhoo  đđếếnn  bbââyy  ggiiờờ,,  aannhh  eemm  đđãã  

đđưượợcc  tthhôônngg  ccôônngg  ttrroonngg  ssựự  ttấấnn  ttớớii  ccủủaa  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh..”” 
(Phil. 1:5) 

Đến như Sứ Đồ Phaolô mà còn biết hàm ân các tín 
hữu của mình, vậy chúng ta là ai mà sống dửng dưng, 
phủ nhận tha nhân? Thái độ nhìn nhận tha nhân là 
điều không thể thiếu trong đời sống Cơ Đốc. Đối với 
Đức Chúa Trời, không hề có một cá nhân nào là tuyệt 
đối vô giá trị để chúng ta có thể phủ nhận họ hoàn 
toàn; bằng chẳng vậy, Đấng Christ đã không vì mọi 



 

người mà chịu chết (Hê. 2:9; Rô. 10:13). Biết nhìn 
nhận tha nhân chúng ta mới có thể biết ơn Đức Chúa 
Trời về sự hiện diện của họ trong đời sống của chúng 
ta (Rô. 8:28), và từ đó chúng ta mới có thể hết lòng 
cầu nguyện cho họ được. Mặt khác, khi nặng mang 
thái độ phủ nhận, chúng ta chẳng những không phản 
ánh được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà còn tự 
làm cho nhận thức của mình thành què quặt, đồng 
thời khiến cho tình yêu thương trong chúng ta trở 
thành thui chột hoặc méo mó, lệch lạc. Thái độ phủ 
nhận là “bà đỡ” cho thái độ thù hận ra đời! 

IIIIII..  PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  YYÊÊUU  TTHHƯƯƠƠNNGG  

Biết nhìn nhận tha nhân, chúng ta sẽ có cơ hội để thực 
hiện một sự xác lập vững chắc cho sự phát triển yêu 
thương: 

““TTôôii  nngghhĩĩ  đđếếnn  hhếếtt  tthhảảyy  aannhh  eemm  ddưườờnngg  ấấyy,,  llàà  pphhảảii  llắắmm;;  

vvìì  aannhh  eemm  ởở  ttrroonngg  llòònngg  ttôôii,,  ddầầuu  ttrroonngg  vvòònngg  xxiiềềnngg  xxíícchh  

ttôôii,,  hhooặặcc  ttrroonngg  kkhhii  bbiinnhh  vvựựcc  vvàà  llààmm  cchhứứnngg  đđạạoo  TTiinn  

LLàànnhh,,  tthhìì  aannhh  eemm  ccũũnngg  ccóó  ddựự  pphhầầnn  ÂÂnn  ĐĐiiểểnn  đđãã  bbaann  

cchhoo  ttôôii..”” (Phil. 1:7) 

Sự nhìn nhận tha nhân sẽ mở cửa cho lòng chúng ta 
tiếp nhận họ như họ vốn có. Thế nhưng nền bền vững 
duy nhất cho tình yêu thương phải là ““llòònngg  yyêêuu  ddấấuu  

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss”” (C. 8, Gk. splagchnon). Thật 
vậy, “tình yêu thương” (Gk. agape) là bông trái của 
Đức Thánh Linh (Gal. 5:22-23), đó là kết quả của sự 
vận hành của quyền năng Đức Chúa Trời trong đời 
sống người tin. “Tình yêu thương” chỉ có thể được 
duy trì, phát triển trong quyền năng Đức Chúa Trời 
nhờ đức thành tín của Ngài mà thôi: 

““
ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccũũnngg  cchhứứnngg  rrằằnngg  ttôôii  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  

ddấấuu  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  mmàà  ttrrííuu  mmếếnn  aannhh  eemm..”” (Phil. 
1:8) 

Chính nhờ đức thành tín của Đức Chúa Trời mà 
chúng ta mới có thể trung tín đối với Ngài khi chúng 
ta biết hết lòng thuận phục Ngài. Điều mà Sứ Đồ 
Phaolô nghĩ đến ở đây là đức trung tín của các tín hữu 
ở Philíp. Vị Sứ Đồ này tỏ ra đầy tự tin rằng anh chị 

em của mình trong Hội Thánh sẽ cứ còn sống nương 
cậy Chúa cho đến cuối cùng. Sự tin tưởng ấy của Sứ 
Đồ Phaolô không đặt ở họ, cũng không cậy ở mình, 
mà là ở sự thành tín của Đức Chúa Trời.  

““TTôôii  ttiinn  cchhắắcc  rrằằnngg  ĐĐấấnngg  đđãã  kkhhởởii  llààmm  vviiệệcc  llàànnhh  ttrroonngg  

aannhh  eemm,,  ssẽẽ  llààmm  ttrrọọnn  cchhoo  đđếếnn  nnggààyy  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (Phil. 1:6) 

Nơi chúng ta đặt cơ sở cho các mối quan hệ sẽ quyết 
định chất lượng của các mối quan hệ ấy. Phần lớn các 
trục trặc về quan hệ có nguyên nhân ở chỗ chúng ta 
đặt lòng tin của mình nhầm nơi. Nhìn nhận sự tốt đẹp 
có ở tha nhân và đặt lòng tin cậy ở tha nhân là hai việc 
hoàn toàn khác nhau. Chúng ta không thể nương cậy 
nơi loài người, kể cả tự thân chúng ta, không phải là vì 
họ không có gì tốt đẹp mà là vì họ không đủ năng lực 
để làm cho trọn ““vviiệệcc  llàànnhh””, tức làm theo ý muốn của 
Đức Chúa Trời. Để sống phát triển yêu thương, hai 
yếu tố then chốt là chấp nhận tha nhân và nương cậy 
Đức Chúa Trời, vì sự yêu thương thật chỉ đến với 
chúng ta trong sự thông hiểu Ngài: 

““LLạạii,,  đđiiềềuu  ttôôii  xxiinn  ttrroonngg  kkhhii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  

tthhưươơnngg  ccủủaa  aannhh  eemm  ccàànngg  nnggààyy  ccàànngg  cchhaann  cchhứứaa  hhơơnn,,  

ttrroonngg  ssựự  tthhôônngg  bbiiếếtt  vvàà  ssựự  ssuuyy  hhiiểểuu..”” (Phil. 1:9) 

Trên một phương diện, sống phát triển tình yêu 
thương không phải là sự thể hiện của năng lực bản 
thân mà là thực hiện theo sự kêu gọi Thiên Thượng: 

““TTôôii  ccứứ  llààmm  mmộộtt  đđiiềềuu::  QQuuêênn  llửửnngg  ssựự  ởở  đđằằnngg  ssaauu  mmàà  

bbưươơnn  tthheeoo  ssựự  ởở  đđằằnngg  ttrrưướớcc,,  ttôôii  nnhhắắmm  mmụụcc  đđíícchh  mmàà  

cchhạạyy,,  đđểể  ggiiựựtt  ggiiảảii  vvềề  ssựự  kkêêuu  ggọọii  ttrrêênn  ttrrờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (Phil. 3:14)  

IIVV..PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  TTĂĂNNGG  TTRRƯƯỞỞNNGG  TTHHUUỘỘCC  LLIINNHH  

Người biết sống phát triển yêu thương sẽ là người có 
khả năng cao nhất để tăng trưởng thuộc linh vì ““

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..  
88
TTììnnhh  

yyêêuu  tthhưươơnngg  cchhẳẳnngg  hhềề  hhưư  mmấấtt  bbaaoo  ggiiờờ……”” (1Cô. 13:4-
8a). Kinh Thánh phán cho chúng ta biết rằng non trẻ 
về tình yêu thương cũng chính là non trẻ thuộc linh: 

““KKhhii  ttôôii  ccòònn  llàà  ccoonn  ttrrẻẻ,,  ttôôii  nnóóii  nnhhưư  ccoonn  ttrrẻẻ,,  ttưư  ttưưởởnngg  

nnhhưư  ccoonn  ttrrẻẻ,,  ssuuyy  xxéétt  nnhhưư  ccoonn  ttrrẻẻ;;  kkhhii  ttôôii  đđãã  tthhàànnhh  

nnhhâânn,,  bbèènn  bbỏỏ  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  tthhuuộộcc  vvềề  ccoonn  ttrrẻẻ..”” (1Cô. 
13:11) 

Đời sống Cơ Đốc là đời sống yêu thương bằng quyền 
năng của Đức Chúa Trời. Do đó, sống phát triển yêu 
thương sẽ giúp đem lại đời sống tăng trưởng thuộc 
linh vì “tình yêu thương” chính là bông trái của đời 
sống thuộc linh chân thực… 

““[
9
Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng 

yêu thương của anh em càng ngày càng chan chứa 
hơn, trong sự thông biết và sự suy hiểu,]1100

đđểể  nngghhiiệệmm  

tthhửử  nnhhữữnngg  ssựự  ttốốtt  llàànnhh  hhơơnn,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  đđưượợcc  ttiinnhh  

ssạạcchh  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  cchhoo  đđếếnn  nnggààyy  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt,,  
1111
đđưượợcc  đđầầyy  ttrrááii  ccôônngg  bbììnnhh  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llààmm  cchhoo  ssáánngg  ddaannhh  vvàà  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Phil. 1:10-11) 

Có nhiều cách hiểu khác nhau về đời sống thịnh vượng 
nhưng một đời sống thịnh vượng hợp với sự dạy dỗ của 
Kinh Thánh không thể thiếu các phương diện vừa được 
xem xét. Một đời sống thịnh vượng phải bắt đầu từ chức 
phận đã được gọi của mình và phát huy được tác dụng 
gây dựng của chức phận ấy. Đời sống thịnh vượng có 
dấu hiệu qua việc ““nnggưườờii  nnầầyy  nnggưườờii  kkhháácc  pphhảảii  ttiiếếpp  đđããii  

nnhhaauu,,  cchhớớ  ccóó  ccằằnn  rrằằnn”” (1Phi. 4:9). Đời sống thịnh vượng 
biểu hiện tập trung ở đức trung tín trong tình yêu thương 
nhờ sự thành tín của Đức Chúa Trời để đạt đến mức 
trưởng thành thuộc linh theo ý chỉ ““ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  

ttrrọọnn  vvẹẹnn”” của Ngài (Rô. 12:2). Đời sống thịnh vượng là 
đời sống có khả năng ““llààmm  cchhoo  ssáánngg  ddaannhh  vvàà  kkhheenn  nnggợợii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Phil. 1:11). 


