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CCRA 2 
H. “Further Explanation” 

FURTHER EXPLANATION 

• ‘“The time has come,” Jesus said. “The kingdom of God is near. Repent and believe the 
good news!”’ (Mark 1:15). 
‘Ngài phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc 
Âm.”’ 

• "Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father 
except through me" (John 14:6). 
‘Đức Giê-su đáp: “Ta chính là Con Đường, Chân Lý và Nguồn Sống, chẳng bởi Ta thì không 
ai đến cùng Cha được.’  

• "Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of 
refreshing may come from the Lord…" (Acts 3:19). 
‘Vậy anh em hãy ăn năn, quay về Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy 
sạch, để thời kỳ tươi mới được đến từ Chúa…’    

• "But many who heard the message believed, and the number of men grew to about five 
thousand" (Acts 4:4). 
‘Tuy nhiên, nhiều người đã được nghe lời Chúa thì tin. Số nam môn đệ lên đến năm ngàn.’ 

• "For it is by grace you have been saved, through faith—and this not from yourselves, it is 
the gift of God—not by works, so that no one can boast. For we are God’s workmanship, 
created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do" 
(Ephesians 2:8-10). 
‘Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức 
anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban,  cũng không phải do công đức 
anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình.  Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa 
Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức 
Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.’  

(Mark 1:15, John 14:6, Acts 3:19, Acts 4:4, Ephesians 2:8-10) 


