
 

  
(Lu. 17:11-19) 

 
““PPhhààmm  vviiệệcc  ggìì  ccũũnngg  pphhảảii  ttạạ  ơơnn  CChhúúaa,,  vvìì  ýý  mmuuốốnn    

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt    

đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm  llàà  nnhhưư  vvậậyy”” (1Tê. 5:18)

 
 

Có một câu chuyện kể về hai người bạn vừa đi, vừa nói 
chuyện vui vẻ với nhau trên một cánh đồng. Đột nhiên họ 
nhận ra rằng có một con bò điên đang hung hăng lao về 
hướng họ. Không cần ai bảo ai, cả hai cùng cố sức chạy về 
phía một trang trại có rào chắn ở gần đó. Con bò lên cơn 
điên vẫn rượt theo họ rất gấp. Càng chạy, hai người càng 
thấy khó có hy vọng thoát khỏi tình huống hiểm nghèo. Một 
trong hai người là người chưa tin Chúa, anh này hổn hển 
nhắc người tín đồ kia hãy cầu nguyện, may ra “tai qua nạn 
khỏi”! Khổ nỗi, người tín đồ lại là người không có thói quen 
cầu nguyện nên tỏ ra rất lúng túng. Cuối cùng, anh này cũng 
nhớ được một lời cầu nguyện mà cha anh vẫn thường dùng 
nên tự động thốt lên: “Chúa ôi, xin ban cho con lòng tri ân 
Ngài về những gì Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của 
con!”… 

Tất nhiên là người chưa tin Chúa kia không thể nào hiểu 
thấu được triết lý của lời cầu nguyện ấy, và khó lòng mà 
chấp nhận nó được. Thế nhưng, liệu có phải tất cả các Cơ 
Đốc Nhân đều có thể nói “Amen” với một lời cầu nguyện 
như thế không? 

 

II..  PPHHẬẬNN  SSỰỰ  TTRRII  ÂÂNN  

Chúng ta có thể học sự dạy dỗ của Kinh Thánh về phận sự 
tri ân ở nhiều nơi; tuy nhiên, câu chuyện về “Mười Người 
Phung” (Lu. 17:11-19) là một sự dạy dỗ rất phong phú về 
thái độ tri ân mà Cơ Đốc Nhân phải có. Đối với con cái Đức 
Chúa Trời, thái độ tri ân không thể là một cái gì đó “theo 
mùa”, “tùy tiện” mà phải là một thái độ thường xuyên. Tri 
ân là lối sống của Cơ Đốc Nhân để qua đó Cơ Đốc Nhân tự 
khẳng định mình là Cơ Đốc Nhân: 

““PPhhààmm  vviiệệcc  ggìì  ccũũnngg  pphhảảii  ttạạ  ơơnn  CChhúúaa,,  vvìì  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm  llàà  

nnhhưư  vvậậyy”” (1Tê. 5: 18).   

Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thái độ tri ân không phải 
chỉ là “thiện chí” của một người mà là phận sự bắt buộc đối 
với Đức Chúa Trời: Hoặc người ta có lòng tri ân Đức Chúa 
Trời và như vậy là đáp ứng thuận với huấn mệnh của Ngài, 
hoặc người ta không có lòng tri ân Đức Chúa Trời và bởi đó 
mà phạm tội cùng Ngài. Hãy chú ý đến địa vị của “Mười 
Người Phung”: 

““
1111
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđưươơnngg  llêênn  tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm,,  ttrrảảii  qquuaa  

bbờờ  ccõõii  xxứứ  SSaammaarrii  vvàà  GGaalliillêê..  
1122

NNhhằằmm  kkhhii  vvààoo  llàànngg  kkiiaa,,  ccóó  

mmưườờii  nnggưườờii  pphhuunngg  đđếếnn  đđóónn  rrưướớcc  NNggààii,,  đđứứnngg  đđằằnngg  xxaa,,  
1133

llêênn  

ttiiếếnngg  rrằằnngg::  LLạạyy  JJêêssuuss,,  llạạyy  TThhầầyy,,  xxiinn  tthhưươơnngg  xxóótt  cchhúúnngg  ttôôii  

ccùùnngg!!”” (Cc. 11-13). 

Chúng ta có thể có một số nhận xét về những người phung 
này. Trước hết, Sứ Đồ Luca cho biết rằng họ ““đđứứnngg  đđằằnngg  

xxaa”” (C. 12). Trong xã hội Cựu Ước, chẳng còn chứng bệnh 
nào đáng sợ hơn bệnh phung. Sự đau đớn mà các bệnh nhân 
phung phải chịu thật ghê gớm, nhưng đó chưa phải là điều 
ghê gớm nhất. Điều kinh khủng nhất đối với bệnh nhân 
phung là phải chịu cách ly với xã hội họ đang sống. Bệnh 
nhân phung không được tiếp xúc với bất cứ ai trong gia đình 
mình, và họ không được để cho bất cứ người nào giáp mặt, 
vì Luật Pháp Cựu Ước kể họ là ô uế. Một người phung phải 
chấp nhận mọi bất tiện của bịnh chứng và tình trạng cách ly, 
họ phải sống trong nỗi dằn vặt của người không biết đến bao 
giờ mới được sum họp lại với những con người thân thương 
trong gia đình, với các sinh hoạt quen thuộc của xã hội mà 
họ đã được sinh ra và lớn lên. Ngay cả các cộng đoàn tôn 
giáo của địa phương cũng không hề dành cho họ bất cứ một 
sự dung nạp nào cả. Trái lại, theo sự qui định tôn giáo, mỗi 
khi họ di chuyển trên đường, để tránh cho người khác khỏi 
phải chạm mặt, họ phải vừa đi vừa la lớn: “Ô uế! Ô uế!...”. 
Thật chẳng còn gì khủng khiếp hơn! 

Trên một phương diện, hoàn cảnh quá khứ của chúng ta khi 
chưa tiếp nhận sự cứu rỗi trong và qua Đức Chúa Jêsus, và 
chưa được tái sanh, cũng có điểm tương đồng. Chúng ta 
hoàn toàn ở trong sự mù tối thuộc linh, hoàn toàn bị cách ly 
với Đức Chúa Trời, và vì vậy phải luôn sống trong một tình 

trạng tranh chiến triền miên dưới nhiều hình thức chẳng 
những với đồng loại của mình mà cũng còn với ngay chính 
bản thân mình nữa. Kinh Thánh khẳng định tình trạng bi đát 
của chúng ta lúc chưa được tái sanh: 

““
2288

TTạạii  hhọọ  kkhhôônngg  lloo  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  nnêênn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  đđãã  pphhóó  hhọọ  tthheeoo  llòònngg  hhưư  xxấấuu,,  đđặặnngg  pphhạạmm  nnhhữữnngg  ssựự  

cchhẳẳnngg  xxứứnngg  đđáánngg..  
2299

HHọọ  đđầầyy  ddẫẫyy  mmọọii  ssựự  kkhhôônngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  

đđộộcc  áácc,,  tthhaamm  llaamm,,  hhuunngg  ddữữ,,  cchhaann  cchhứứaa  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  gghheenn  

gghhéétt,,  ggiiếếtt  nnggưườờii,,  ccããii  llẫẫyy,,  ddốốii  ttrráá,,  ggiiậậnn  ddữữ;;  
3300

hhaayy  mmáácchh,,  ggiièèmm  

cchhêê,,  cchhẳẳnngg  ttiinn  kkíínnhh,,  xxấấcc  xxưượợcc,,  kkiiêêuu  nnggạạoo,,  kkhhooee  kkhhooaanngg,,  kkhhôônn  

kkhhééoo  vvềề  ssựự  llààmm  ddữữ,,  kkhhôônngg  vvâânngg  llờờii  cchhaa  mmẹẹ;;  
3311

ddạạii  ddộộtt,,  ttrrááii  llờờii  

ggiiaaoo  ưướớcc,,  kkhhôônngg  ccóó  ttììnnhh  nngghhĩĩaa  ttựự  nnhhiiêênn,,  kkhhôônngg  ccóó  llòònngg  

tthhưươơnngg  xxóótt..  
3322

DDầầuu  hhọọ  bbiiếếtt  mmạạnngg  llịịnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttỏỏ  

rraa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  pphhạạmm  ccáácc  ttộộii  ddưườờnngg  ấấyy  llàà  đđáánngg  cchhếếtt,,  tthhếế  mmàà  

hhọọ  cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  ttựự  llààmm  tthhôôii  đđââuu,,  llạạii  ccòònn  ưưnngg  tthhuuậậnn  cchhoo  kkẻẻ  

kkhháácc  pphhạạmm  ccáácc  đđiiềềuu  ấấyy  nnữữaa”” (Rô. 1:28-32). 

Trên một phương diện, “Mười Người Phung” trong sự 
trước thuật này còn có mặt tích cực hơn những người dầu rất 
sáng láng về ngoại hình nhưng lại mù tối thuộc linh. “Mười 
Người Phung” trong câu chuyện này là những người “có 
lòng khó khăn”(Ma. 5:3), họ biết hoàn cảnh ngặt nghèo mà 
họ không thể tự cứu được mình: 

““LLạạyy  JJêêssuuss,,  llạạyy  TThhầầyy,,  xxiinn  tthhưươơnngg  xxóótt  cchhúúnngg  ttôôii  ccùùnngg!!”” (C. 
13). 

“Mười Người Phung” trong câu chuyện này biết rằng Luật 
Pháp cách ly họ nhưng Đức Chúa Jêsus lại là Đấng sẵn sàng 
tiếp cận họ để cho họ có thể tiếp nhận Ngài. Đức Chúa Jêsus 
tiếp nhận mọi người theo hiện trạng vốn có của họ, miễn là 
họ đến với Ngài bằng tấm lòng của người “có lòng khó 
khăn”; tức là sự nhận biết về tình trạng bất lực của bản thân, 
ăn năn, và kêu cầu Ngài. Được đến với Đức Chúa Jêsus để 
được Ngài thương xót quả thật là một điều đáng để tri ân. 
Nếu lòng chúng ta bị nguội lạnh về sự tri ân, hãy biết rằng 
chúng ta vốn đã được chuộc cho khỏi bị hư mất và đã được 
nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời : 

““
44
NNhhưưnngg  kkhhii  kkỳỳ  hhạạnn  đđãã  đđưượợcc  ttrrọọnn,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  bbèènn  ssaaii  

CCoonn  NNggààii  bbởởii  mmộộtt  nnggưườờii  nnữữ  ssaannhh  rraa,,  ssaannhh  rraa  ddưướớii  LLuuậậtt  

PPhháápp,,  
55
đđểể  cchhuuộộcc  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ởở  ddưướớii  LLuuậậtt  PPhháápp,,  vvàà  cchhoo  cchhúúnngg  

ttaa  đđưượợcc  llààmm  ccoonn  nnuuôôii  NNggààii”” (Gal. 4:4-5). 



 

IIII..  ĐĐỂỂ  BBIIẾẾTT  TTRRII  ÂÂNN  

Đức Chúa Jêsus đã đến thế gian để cứu vớt tội nhân. Con 
đường của Đức Chúa Jêsus là con đường hạ mình. Con 
đường của Ngài cũng là con đường vâng lời. Sự hạ mình và 
vâng phục của Đức Chúa Jêsus là mẫu mực cho Cơ Đốc 
Nhân noi theo: 

““
55
HHããyy  ccóó  đđồồnngg  mmộộtt  ttââmm  ttììnnhh  nnhhưư  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđãã  ccóó..  

66
NNggààii  

vvốốnn  ccóó  hhììnnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ssoonngg  cchhẳẳnngg  ccooii  ssựự  bbììnnhh  đđẳẳnngg  

mmììnnhh  vvớớii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  nnêênn  nnắắmm  ggiiữữ,,  
77
cchhíínnhh  NNggààii  đđãã  

ttựự  bbỏỏ  mmììnnhh  đđii,,  llấấyy  hhììnnhh  ttôôii  ttớớ  vvàà  ttrrởở  nnêênn  ggiiốốnngg  nnhhưư  llooààii  

nnggưườờii;;  
88
NNggààii  đđãã  hhiiệệnn  rraa  nnhhưư  mmộộtt  nnggưườờii,,  ttựự  hhạạ  mmììnnhh  xxuuốốnngg,,  

vvâânngg  pphhụụcc  cchhoo  đđếếnn  cchhếếtt,,  tthhậậmm  cchhíí  cchhếếtt  ttrrêênn  ccââyy  tthhậậpp  ttựự”” 
(Phil. 2:5-8).  

Bản chất của con người cũ không phải là con người hạ mình 
và vâng phục, con đường xưa là con đường mà sự tự cất 
mình lên ““llààmm  cchhoo  mmììnnhh  bbằằnngg  ĐĐấấnngg  RRấấtt  CCaaoo”” (Ês. 14:14) 
đã ảnh hưởng, và là ““ccoonn  ccááii  bbộộii  nngghhịịcchh,,  ddòònngg  ddõõii  nnóóii  ddốốii”” 
(Ês. 57:4). Động cơ và năng lực hạ mình và vâng phục chỉ 
thực sự bắt đầu có trong một người ““ccóó  llòònngg  kkhhóó  kkhhăănn”” 
(Ma. 5:3) là người bắt đầu nhận thức được nhu cần thuộ c 
linh của mình. Người phung Samari không thể nào ““ttrrởở  llạạii,,  

llớớnn  ttiiếếnngg  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (C. 15), không thể nào 

““llạạii  đđếếnn  ssấấpp  mmặặtt  xxuuốốnngg  đđấấtt,,  nnơơii  cchhâânn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  mmàà  

ttạạ  ơơnn  NNggààii””(C. 16) nếu như người ấy chưa từng cất tiếng 
van xin Đức Chúa Jêsus rằng ““LLạạyy  JJêêssuuss,,  llạạyy  TThhầầyy,,  xxiinn  

tthhưươơnngg  xxóótt  cchhúúnngg  ttôôii  ccùùnngg!!”” (C. 13), chưa tùng ““tthhấấyy  mmììnnhh  

đđãã  đđưượợcc  ssạạcchh”” (C. 15), chưa từng bắt đầu có ““đđứứcc  ttiinn”” (C. 
19) đặt nơi Đức Chúa Jêsus. 

Để có thể biết tri ân, một sự tự nhận thức hợp Kinh Thánh 
cần phải được thực hiện: 

““
99
HHããyy  ccảảmm  bbiiếếtt  ssựự  kkhhốốnn  nnạạnn  mmììnnhh,,  hhããyy  đđaauu  tthhưươơnngg  kkhhóócc  

llóócc;;  hhããyy  đđổổii  ccưườờii  rraa  kkhhóócc,,  đđổổii  vvuuii  rraa  bbuuồồnn..  
1100

HHããyy  hhạạ  mmììnnhh  

xxuuốốnngg  ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,  tthhìì  NNggààii  ssẽẽ  nnhhắắcc  aannhh  eemm  llêênn”” (Gia. 
4:9-10). 

Không còn cách nào khác! Con đường dẫn đến sự tri ân 
luôn luôn là con đường hạ mình và vâng phục. Chưa ai thấy 
những người đang ở trong một tâm trạng “tự đắc”, “tự mãn” 
biết hạ mình! Chưa ai thấy những con người đang ở trong 
một tâm trạng “tự kỷ”, “tự cường” lại biết vâng phục bao 

giờ! Cho đến chừng nào mà người ta vẫn còn say sưa trong 
những điều họ có, họ vẫn còn chưa có lòng tri ân. Chỉ khi 
nào người ta biết nghĩ về sự thiếu thốn của mình họ mới biết 
vâng theo sự đòi hỏi của Ân Điển: 

““KKhhii  NNggààii  tthhấấyy  hhọọ,,  lliiềềnn  pphháánn  rrằằnngg::  HHããyy  đđii,,  ttỏỏ  mmììnnhh  ccùùnngg  

TThhầầyy  TTếế  LLễễ..  HHọọ  đđưươơnngg  đđii  tthhìì  pphhuunngg  llàànnhh  hhếếtt  tthhảảyy”” (C. 16). 

Điều đáng cho chúng ta lưu ý ở đây là Kinh Thánh chép 
rằng ““hhọọ  đđưươơnngg  đđii  tthhìì  pphhuunngg  llàànnhh  hhếếtt  tthhảảyy””. “Mười Người 
Phung” được lành giữa lúc họ vâng lời Đức Chúa Jêsus để 
đến tỏ mình cùng Thầy Tế Lễ; họ được lành khi họ chịu 
vâng phục Đức Chúa Jêsus. “Mười Người Phung” đã 
không được lành nhờ giấy chứng nhận sạch phung của 
Thầy Tế Lễ, nhưng họ đã được lành nhờ vâng lời Ngài mà 
đến với Thầy Tế Lễ. Thẩm quyền Hội Thánh không cứu 
được Cơ Đốc Nhân, nhưng Cơ Đốc Nhân tự chứng mình là 
Cơ Đốc Nhân bằng việc hạ mình vâng lời Đức Chúa Jêsus 
trong sự kết ước tận hiến của chính họ trong Hội Thánh. 
Được Đức Chúa Trời ““xxỏỏ  ttaaii”” (Thi. 40:6, Sv. Xuất. 21:5-6) 
là có lòng vâng phục theo ý muốn của Ngài: 

““CChhúúaa  kkhhôônngg  tthhíícchh  đđẹẹpp  hhyy  ssiinnhh  hhooặặcc  ccủủaa  llễễ  cchhaayy::__CChhúúaa  đđãã  

xxỏỏ  ttaaii  ttôôii..__CChhúúaa  kkhhôônngg  ccóó  đđòòii  ccủủaa  llễễ  tthhiiêêuu  hhaayy  llàà  ccủủaa  llễễ  

cchhuuộộcc  ttộộii”” (Thi. 40:6). 

Vâng lời Đức Chúa Trời là một việc quan trọng không 
những vì thái độ ấy dẫn đến lòng tri ân mà còn giúp biết tri 
ân đúng đối tượng. 

IIIIII..  ĐĐẤẤNNGG  PPHHẢẢII  TTRRII  ÂÂNN  

Giấy chứng nhận sạch phung của Thầy Tế Lễ cấp cho 
người phung hết sức quan trọng trong xã hội Cựu Ước vì đó 
là tài liệu bắt buộc phải có để một người phung có thể tái hội 
nhập vào gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, theo sự dạy dỗ 
của Kinh Thánh thì Thầy Tế Lễ không phải là đối tượng 
chính để tri ân. Trong nhiều trường hợp, thái độ vô ơn đối 
với một người nào đó có thể biểu hiện ra tấm lòng vô ơn đối 
với Đức Chúa Trời; thế nhưng Đức Chúa Trời luôn luôn là 
đối tượng tri ân chung cuộc của Cơ Đốc Nhân: 

““
1155

CCóó  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  bbọọnn  hhọọ  tthhấấyy  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  ssạạcchh,,  bbèènn  

ttrrởở  llạạii,,  llớớnn  ttiiếếnngg  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  
1166

llạạii  đđếếnn  ssấấpp  

mmặặtt  xxuuốốnngg  đđấấtt,,  nnơơii  cchhâânn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  mmàà  ttạạ  ơơnn  NNggààii..  

VVảả,,  nnggưườờii  đđóó  llàà  nnggưườờii  SSaammaarrii”” (Lu. 17: 15-16). 

Cơ Đốc Nhân nếu thực sự là Cơ Đốc Nhân thì Đức Chúa 
Trời luôn luôn là Đấng tối cao để họ tri ân thể theo bản chất 
vốn có của Ngài: 

““……
55
TTaa  llàà  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  kkỵỵ  ttàà,,  hhễễ  aaii  gghhéétt  TTaa,,  TTaa  ssẽẽ  nnhhâânn  ttộộii  ttổổ  pphhụụ  pphhạạtt  llạạii  ccoonn  

cchhááuu  đđếếnn  bbaa,,  bbốốnn  đđờờii,,  
66
vvàà  ssẽẽ  llààmm  ơơnn  đđếếnn  nnggàànn  đđờờii  cchhoo  

nnhhữữnngg  kkẻẻ  yyêêuu  mmếếnn  TTaa  vvàà  ggiiữữ  ccáácc  đđiiềềuu  rrăănn  TTaa”” (Xuất. 20:5b-
6). 

““TTaa  llàà  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa::  ẤẤyy  llàà  DDaannhh  TTaa..  TTaa  cchhẳẳnngg  nnhhưườờnngg  ssựự  

vviinnhh  hhiiểểnn  TTaa  cchhoo  mmộộtt  đđấấnngg  nnààoo  kkhháácc,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  nnhhưườờnngg  

ssựự  ttôônn  ttrrọọnngg  TTaa  cchhoo  nnhhữữnngg  ttưượợnngg  cchhạạmm”” (Ês. 42:8). 

Thái độ tri ân đối với duy nhất Đức Chúa Trời chứng minh 
được đức tin của một người đặt nơi Ngài, và chính nhờ một 
đức tin như thế mà Cơ Đốc Nhân mới có thể đồng đi với 
Ngài trong linh trình trên đời tạm này: 

““NNggààii  llạạii  pphháánn  rrằằnngg::ĐĐứứnngg  ddậậyy,,  đđii;;  đđứứcc  ttiinn  nnggưươơii  đđãã  ccứứuu  

nnggưươơii”” (Lu. 17:18b). 

 

Để có lòng tri ân đúng đối tượng là Đức Chúa Trời, Cơ Đốc 
Nhân phải kinh nghiệm được Ngài qua việc biết vâng lời 
Ngài. Cơ Đốc Nhân không thể sống hạ mình và vâng phục 
theo mẫu mực của Đức Chúa Jêsus nếu họ xao lãng phận sự 
bắt buộc là thái độ tri ân. Trên một phương diện, Cơ Đốc 
Nhân là một nhân chủng đặc biệt; họ có lòng tri ân đối với 
Đức Chúa Trời và sống cho sự vinh hiển của Ngài:  

““……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). 

““HHầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  ởở  ggiiữữaa  ddòònngg  ddõõii  hhuunngg  áácc  nnggaanngg  nngghhịịcchh,,  

đđưượợcc  ttrrởở  nnêênn  ccoonn  ccááii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkhhôônngg  vvíítt,,  kkhhôônngg  

ttìì,,  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  llạạii  ggiiữữaa  ddòònngg  ddõõii  đđóó,,  ggiiữữ  llấấyy  ĐĐạạoo  

SSựự  SSốốnngg,,  cchhiiếếuu  ssáánngg  nnhhưư  đđuuốốcc  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann”” (Phil. 2:15). 

 


