
QUÝ VỊ MUỐN TÌM HIỂU VỀ LẼ ĐẠO TIN LÀNH ?
VỀ CHÂN LÝ CỨU RỖI ?

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PARIS

Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ,
vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết,

Ngài là Chúa tôi,
và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó.
Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác,

hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài,
được sự công bình,

không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến,
bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được,
tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời

và đã lập lên trên đức tin;
cho đến nỗi tôi được biết Ngài,

và quyền phép sự sống lại của Ngài,
và sự thông công thương khó của Ngài,

làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài,
mong cho tôi được đến sự sống lại trong kẻ chết.
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