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Tri  n  à   t  h       n       i s n         th    inh Th nh  

““HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  mmããii  mmããii,,  ccầầuu  nngguuyyệệnn  kkhhôônngg  tthhôôii,,  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. 5:16-18) 

““NNgguuyyềềnn  xxiinn  ssựự  bbììnnhh  aann  ccủủaa  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ccaaii  ttrrịị  ttrroonngg  llòònngg  aannhh  eemm,,  llàà  bbììnnhh  aann  mmàà  aannhh  

eemm  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  đđặặnngg  hhiiệệpp  nnêênn  mmộộtt  tthhểể;;  llạạii  pphhảảii  bbiiếếtt  ơơnn..”” (Côl. 3:15) 

 

 hẳn  nhữn   à   t  h       n,  ứ  tri  n  ượ   inh Th nh nêu  hún  tr n  nhó      

 h     ưu tiên tr n    i s n          

““VVậậyy,,  ttrrưướớcc  hhếếtt  mmọọii  ssựự  ttaa  ddặặnn  rrằằnngg,,  pphhảảii  kkhhẩẩnn  nngguuyyệệnn,,  ccầầuu  xxiinn,,  kkêêuu  vvaann,,  ttạạ  ơơnn  cchhoo  mmọọii  

nnggưườờii,,  cchhoo  ccáácc  vvuuaa,,  cchhoo  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  bbậậcc  ccầầmm  qquuyyềềnn,,  đđểể  cchhúúnngg  ttaa  đđưượợcc  llấấyy  đđiiềềuu  nnhhâânn  

đđứứcc  vvàà  tthhàànnhh  tthhậậtt  mmàà  ởở  đđờờii  cchhoo  bbììnnhh  ttịịnnhh  yyêênn  ổổnn..  ẤẤyy  llàà  mmộộtt  ssựự  llàànnhh  vvàà  đđẹẹpp  mmắắtt  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CCứứuu  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa..”” (1Ti. 2:1-3) 

 

Sứ  ồ Ph  Lô nêu  ư n  s n   h         Nh n v   ứ  tri  n khi  uôn bày tỏ  òn  tri 

 n   i v i nhữn   i  ã từn  thi  n  h   ình  

““TTôôii  ggởởii  ggắắmm  PPhhêêbbêê,,  nnggưườờii  cchhịị  eemm  cchhúúnngg  ttaa  cchhoo  aannhh  eemm,,  nnggưườờii  llààmm  NNữữ  CChhấấpp  SSựự  ccủủaa  

HHộộii  tthháánnhh  XXeennccơơrrêê..  HHããyy  âânn  ccầầnn  ttiiếếpp  rrưướớcc  nnggưườờii  ttrroonngg  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,  mmộộtt  ccáácchh  xxứứnngg  

đđáánngg  vvớớii  tthháánnhh  đđồồ,,  vvàà  hhããyy  ggiiúúpp  đđỡỡ  nnggưườờii  ttrroonngg  mmọọii  ddịịpp  mmàà  nnggưườờii  ssẽẽ  ccầầnn  đđếếnn  aannhh  eemm;;  vvìì  

cchhíínnhh  nnggưườờii  đđãã  ggiiúúpp  nnhhiiềềuu  kkẻẻ,,  vvàà  ccũũnngg  ggiiúúpp  ttôôii  nnữữaa..  HHããyy  cchhààoo  BBêêrrííttssiinn  vvàà  AAqquuiillaa,,  kkẻẻ  

ccùùnngg  llààmm  vviiệệcc  vvớớii  ttôôii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  hhaaii  nnggưườờii  lliiềềuu  cchhếếtt  đđểể  ccứứuu  ssựự  ssốốnngg  

ttôôii;;  ấấyy  cchhẳẳnngg  nnhhữữnngg  mmộộtt  mmììnnhh  ttôôii  ttạạ  ơơnn  hhaaii  nnggưườờii,,  nnhhưưnngg  ccảả  ccáácc  HHộộii  TThháánnhh  ccủủaa  ddâânn  

nnggooạạii  nnữữaa..”” (Rô. 16:1-4) 

 

Vì vậy, việ   ấy   n b    n  h  n ư i  ã từn  thi  n  h   ình  à dấu hiệu   n nhất  h  

  t   i qu n hệ  hẳn  nhữn  phi         à  òn     hại bởi        tính phản tri  n 

    nó nữ   



“Tri Ân Và Phản Tri Ân”   

 

““CChhớớ  llààmm  ssựự  cchhii  vvìì  llòònngg  ttrraannhh  ccạạnnhh  hhooặặcc  vvìì  hhưư  vviinnhh,,  nnhhưưnngg  hhããyy  kkhhiiêêmm  nnhhưườờnngg,,  ccooii  

nnggưườờii  kkhháácc  nnhhưư  ttôônn  ttrrọọnngg  hhơơnn  mmììnnhh..  MMỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  cchhăămm  vvềề  llợợii  rriiêênngg  

mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  pphhảảii  cchhăămm  vvềề  llợợii  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa..”” (Php. 2:3-4) 

““TTrroonngg  tthhơơ  ttôôii  vviiếếtt  cchhoo  aannhh  eemm,,  ccóó  ddặặnn  đđừừnngg  llààmm  bbạạnn  vvớớii  kkẻẻ  ggiiaann  ddââmm,,  đđóó  ttôôii  cchhẳẳnngg  ccóó  ýý  

nnóóii  cchhuunngg  vvềề  kkẻẻ  ggiiaann  ddââmm  đđờờii  nnầầyy,,  hhaayy  llàà  kkẻẻ  tthhaamm  llaamm,,  kkẻẻ  cchhắắtt  bbóópp,,  kkẻẻ  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  vvìì  

nnếếuu  vvậậyy  tthhìì  aannhh  eemm  pphhảảii  llììaa  kkhhỏỏii  tthhếế  ggiiaann..  NNhhưưnngg  ttôôii  vviiếếtt  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  đđừừnngg  llààmm  bbạạnn  

vvớớii  kkẻẻ  nnààoo  ttựự  xxưưnngg  llàà  aannhh  eemm,,  mmàà  llàà  ggiiaann  ddââmm,,  hhooặặcc  tthhaamm  llaamm,,  hhooặặcc  tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  

hhooặặcc  cchhưưởởii  rrủủaa,,  hhooặặcc  ssaayy  ssưưaa,,  hhooặặcc  cchhắắtt  bbóópp,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  nnêênn  ăănn  cchhuunngg  vvớớii  nnggưườờii  tthhểể  

ấấyy..  VVìì  cchhưưnngg  ccóó  pphhảảii  ttôôii  nnêênn  đđooáánn  xxéétt  kkẻẻ  ởở  nnggooààii  ssaaoo??  HHáá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  aannhh  eemm  nnêênn  đđooáánn  

xxéétt  nnhhữữnngg  nnggưườờii  ởở  ttrroonngg  ssaaoo??  CCòònn  nnhhưư  kkẻẻ  ởở  nnggooààii,,  tthhìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  đđooáánn  xxéétt  hhọọ..  

HHããyy  ttrrừừ  bbỏỏ  kkẻẻ  ggiiaann  áácc  kkhhỏỏii  aannhh  eemm..”” (1Cô. 5: 9-13) 

 

Thế thì  hún  t  phải dứt kh  t   i v i       i qu n hệ     hại:  hẳn  nhữn   à   ạn 

 i   (Sv. 1 ô. 5:11)  à  ũn   òn phải   ại trừ nữ  (Sv. 1 ô. 5:12)! Tr n  thự  tiễn  u   

s n  việ  kết thú    t   i qu n hệ, dầu  à     hại,  ắ  khi vẫn rất   n  buồn nhất  à   i 

v i nhữn  kẻ  à  ình hết  òn   ưu   n  qu  việ   à  tạ , ph n   ập,  hu  ấp  Thế 

nhưn , sự khôn n   n bởi  ứ  Th nh Linh và  ệnh  ệnh  inh Th nh  òi hỏi  hún  t  

thì thà phải  hấp nhận   t kết thú  buồn  hứ  ừn  k   dài   t   i qu n hệ buồn khôn  

b    i  kết thú ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


