
#6 
 

CCRA1 
Nếm Biết Đức Chúa Trời qua Chúa Jesus (Savoring God through Jesus) 

2. NHẬN BIẾT THẨM QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST 
 
A. Thông qua báp têm bằng nước —nhúng mình trong nước. 
Mục Tiêu Học Tập: Hiểu ý nghĩa của lễ báp têm và được báp têm. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Công vụ 8:26-40 
Điều này dạy chúng ta điều gì về Đức Chúa Trời? Điều này dạy chúng ta điều gì về con người? Có tấm 
gương nào cho tôi noi theo hay mệnh lệnh nào để tôi vâng theo không? Có tội lỗi nào cần tránh hay cần 
ăn năn không? Chúa Jesus là sự ứng nghiệm hay giải pháp như thế nào?  
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Rô-ma 6:3-4 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Biết rằng báp têm không thể cứu bạn (Ê-phê-sô 1:7; 2:8-10; 1 Phi-e-rơ 3:21; 1 Giăng 1:7) nhưng 
đó là cách bày tỏ sự kiết ước của bạn với Đấng Christ và với hội thánh của Ngài. 

• Báp têm không phải là điều không bắt buộc. Tất cả mọi người theo Đấng Christ xưng nhận Ngài 
thông qua lễ báp têm. 

• Báp têm trong Kinh Thánh luôn luôn được thực hiện bằng cách nhúng mình xuống nước. Báp 
têm có nghĩa là được nhận chìm hay nhúng chìm. 

• Báp-têm là hình ảnh về việc chết đối với chính mình (như Đấng Christ đã chết) và đời sống mới 
trong Đấng Christ (như Đấng Christ đã sống lại). 

• Hãy nhận lễ báp têm nếu bạn chưa nhận. 
Những chi tiết bổ sung: Nếu bạn muốn học thêm về lễ báp têm, hãy xem Ma-thi-ơ 28:16-20, Công vụ 
2:38-41, và Cô-lô-se 2:12. 
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2. IDENTIFY WITH THE SUPREMACY OF JESUS CHRIST 
 
A. Through water baptism—immersion. 
Learning Goal: Understand the meaning of baptism and be baptized. 
Study Using 5 Questions: Acts 8:26-40 
What does this teach about God? What does this teach about man? Is there an example for me to follow 
or command to obey? Is there a sin to avoid or to repent from? How is Jesus the fulfillment or solution?  
Memory Verse: Romans 6:3-4 
 
Application (How can we magnify and enjoy Jesus Christ?): 

• Know that baptism cannot save you (Eph 1:7; 2:8-10; 1 Pet 3:21; 1 John 1:7) but it is how you 
show your commitment to Christ and his church. 

• Baptism is not optional. All followers of Christ confess him through baptism. 
• Baptism in the Bible is always by immersion. Baptism means submerged or immersed. 
• Baptism pictures your death to yourself (as Christ died) and your new life in Christ (as he rose 

again). 
• Be baptized if you haven't. 

Extra Details: If you want to study baptism further, see Matt 28:16-20, Acts 2:38-41, and Col 2:12. 
 


