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Nếm Biết Đức Chúa Trời Qua Chúa 
Jesus 

Từ CCRA 
 
 
 
 
 

“Hãy nếm và xem CHÚA tốt lành dường bao!  
Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài!” 

Thi-thiên 34:8 (NVB) 
 
 
 
 
 

“Phước cho người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ.” 
Ma-thi-ơ 5:6 (NVB) 

 
 
 
 
 

“Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành tối cao của tạo vật có lý trí; sự vui thích nơi Ngài là niềm hạnh phúc duy nhất mà 
linh hồn của chúng ta được thỏa mãn… Cha, mẹ, vợ, chồng, con cái hay bạn bè trên đất sẽ tạm thời; nhưng tận 

hưởng Đức Chúa Trời mới là vĩnh cửu.”  
Jonathan Edwards  

(1703-1758)  
The Christian Pilgrim 

tác phầm Người Hành Hương Cơ Đốc 
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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Năm 2014, tôi nhận được một tài liệu có tựa đề 10 Bước Tăng Trưởng Thuộc Linh (Môn Đệ Hóa Căn Bản và Hội 
Thánh). Tôi hiểu rằng những bài học này dựa trên tài liệu của ông M. Shipman. Khi tôi thích bố cục và cách trình 
bày đơn giản của tài liệu đó, thì Nếm Biết Đức Chúa Trời Qua Chúa Jesus là tài liệu khác nhau một cách có chủ 
đích về chủ đề và phần lớn nội dung bài học, mặc dù tôi sử dụng cách trình bày và nhiều ý tưởng có tựa đề từ sách 
10 Bước Tăng Trưởng Thuộc Linh. 

Nếm Biết Đức Chúa Trời Qua Chúa Jesus, hy vọng tập trung dứt khoát vào Đấng Christ hơn là tập trung chính yếu 
vào môn đồ hay cơ cấu của đời sống môn đồ. Nói cách khác, tài liệu Nếm Biết Đức Chúa Trời Qua Chúa Jesus 
nhắm vào việc giúp đỡ môn đồ tăng trưởng bằng cách tập trung vào chủ đề chính hay tập trung nhân vật mà chúng 
ta tìm thấy trong Kinh Thánh, là chính Đức Chúa Trời. Tin lành phi thường của Kinh Thánh là sự việc lạ lùng mà 
Đức Chúa Trời làm cho chúng ta mà chúng ta không thể tự mình làm được (Ê-xê-chi-ên 36:25-27 và Rô-ma 8:1-5). 
Vì vậy, Nếm Biết Đức Chúa Trời Qua Chúa Jesus hướng vào việc giúp đỡ môn đồ nhìn thấy sự vinh hiển của Đức 
Chúa Trời, khao khát Ngài, thờ phượng Ngài và tận hưởng Ngài mãi mãi trong cả cuộc đời.  

-CCRA 
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1. BIẾT RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ TRUNG TÂM VÀ TỐI CAO 
A. Đức Chúa Trời làm nên tất cả mọi sự, đặc biệt là con người, cho vinh quang và sự cao trọng của Ngài. Sáng 
thế ký 1:1-2:3 (1 Cô-rinh-tô 10:31) 
B. Bởi vì Đức Chúa Trời là tối cao, Ngài sẽ không chia sẻ vinh quang của Ngài cho ai khác. Ê-xê-chi-ên 36:22-
23 (Ê-sai 48:11) 
C. [Không bắt buộc:] Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên tất cả các thần, tà thần và ma quỷ. 1 Các vua 18:1-40 
(Hê-bơ-rơ 2:14-15) 
D. [Không bắt buộc:] Chúa Jesus cai trị trên tất cả mọi thế lực và mọi linh. Mác 5:1-20 (Cô-lô-se 2:14-15) 

2. NHẬN BIẾT THẨM QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST 
A. Thông qua phép báp têm bằng nước -- nhúng mình trong nước. Công vụ 8:26-40 (Rô-ma 6:3-4) 
B. Thông qua Tiệc Thánh của Chúa. Ma-thi-ơ 26:26-35 (Ga-la-ti 2:20) 
C. Thông qua việc đối diện với sự bắt bớ. Công vụ 4:13-31 (Lu-ca 9:23) 

3. TIN RẰNG PHÚC ÂM (TIN LÀNH) THỰC SỰ LÀ TIN TỨC TỐT LÀNH 
A. Tin lành là lẽ thật mà thông qua đó chúng ta sống trong sự gần gũi liên tục với Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 
15:1-8 và 1 Phi-e-rơ 3:18 (Ga-la-ti 2:16) 
B. Chúa Jesus vâng lời Đức Chúa Cha cách trọn vẹn và đã trả giá để chúng ta có được một chỗ đứng tốt đẹp với 
Đức Chúa Cha. 1 Cô-rinh-tô 1:27-31 và Giăng 17:1-3, 24 (1 Phi-e-rơ 3:18) 

4. VUI THÍCH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG BAN CHO CHÚNG TA SỰ TÁI SINH 
A. Sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh. Giăng 3:1-8 (2 Cô-rinh-tô 5:17) 
B. Làm chứng về sự vĩ đại của Chúa Jesus. Công vụ 9:1-22 (Tít 3:5) 

5. NẾN BIẾT LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (KINH THÁNH) 
A. Xây dựng mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời thông qua Lời Ngài. Ma-thi-ơ 7:24-29 (Giăng 14:15) 
B. Thông công với Đức Chúa Trời. Lu-ca 10:38-42 (Giăng 15:5) 

6. TRUYỀN THÔNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (CẦU NGUYỆN) 
A. Xây dựng mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời thông qua sự cầu nguyện. Ma-thi-ơ 6:5-15 (Ma-thi-ơ 6:9-
13) 
B. Xây dựng mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời thông qua sự cầu nguyện tự phát, liên tục. Ma-thi-ơ 7:7-
11 (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18) 

7. ĐI THEO GIA ĐÌNH MỚI CỦA BẠN (HỘI THÁNH) 
A. Đầu của thân thể. Ê-phê-sô 1:22-23 (Cô-lô-se 1:18) 
B. Những chức năng của thân thể. Công vụ 2:29-47 (1 Cô-rinh-tô 12:13) 

8. ĐỨNG VỮNG CHỐNG LẠI KẺ THÙ QUẤY RỐI 
A. Quyền năng để chống lại ma quỷ và chạy trốn khỏi cám dỗ. Ma-thi-ơ 4:1-11 (Gia-cơ 4:7-8) 
B. Áo giáp thuộc linh: quyền năng vượt trên những thế lực tối tăm. Ê-phê-sô 6:10-18 (Ê-phê-sô 6:10-11) 
C. [Không bắt buộc:] Lánh điều dữ và tin cậy nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22-24 
(Rô-ma 8:3-4) 

9. CHẤP NHẬN MẶC CHIẾC ÁO CỦA MÔN ĐỒ CHÚA JESUS 
A. Lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Ê-phê-sô 4:17-32 (Ê-phê-sô 4:23-24) 
B. Những phẩm chất thuộc linh bên trong. Ma-thi-ơ 6:19-34 (Ma-thi-ơ 6:33) 

10. SỐNG NHƯ LÀ MỘT MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESUS 
A. Sống bởi đức tin. Ma-thi-ơ 14:22-33 (Hê-bơ-rơ 11:6) 
B. Phục vụ người khác cách vui mừng. Lu-ca 14:25-33 và Giăng 13:3-17 (Giăng 13:14) 

11. PHÁT TRIỂN NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA MỘT MÔN ĐỒ CHÚA JESUS 
A. Tình yêu thương. Lu-ca 10:30-37 (Ma-thi-ơ 22:37-40) 
B. Sự hy vọng. Giăng 11:1-44 ( Rô-ma 8:28 và Thi-thiên 42:11) 

12. TĂNG TRƯỞNG THÀNH NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH 
A. Học tập dâng hiến. Mác 12:41-44 (2 Cô-rinh-tô 9:7) 
B. Sản sinh hội thánh mới. Công vụ 16:6-15 (Ma-thi-ơ 28:18-20) 

13. TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN GIỮ LỜI HỨA CỦA NGÀI 
A. Thông qua việc hiểu biết những lời hứa mà Chúa đã hứa. Sáng thế ký 12:1-9 (Giê-rê-mi 31:31-33) 
B. Thông qua việc tin những lời hứa mà Chúa đã hứa. Phip 1:1-7 (Rô-ma 8:1 và Rô-ma 5:8) 
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1. BIẾT RẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ TRUNG TÂM VÀ TỐI CAO 

A. Đức Chúa Trời làm nên tất cả mọi sự, đặc biệt là con người, cho vinh quang và sự cao trọng của Ngài. 
Mục Tiêu Học Tập: Thờ phượng Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài như là trung tâm của tất cả mọi sự. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Sáng thế ký 1:1-2:3 
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? (xem ví dụ ở cuối tài liệu về cách Chúa Jesus là giải pháp.) 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: 1 Cô-rinh-tô 10:31 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Lặp lại 1 Cô-rinh-tô 10:31 trong suốt tuần. 

• Bây giờ hãy đọc Thi-thiên 34 và vui thích Đức Chúa Trời. 

• Viết xuống ba cách mô tả về Đức Chúa Trời là tuyệt vời. 

• Thảo luận ý nghĩa của sự vinh quang và cao trọng. 

• Trong suốt tuần này, hãy suy nghĩ gia đình mới của bạn -- hội thánh sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào 
trong đời sống của bạn bây giờ khi bạn đang bước theo Chúa Jesus (Ê-phê-sô 3:10, 21). 

• Luôn cố gắng để hiểu một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh trong bối cảnh của nó. Hãy đọc những câu 
Kinh Thánh trước và sau phân đoạn Kinh Thánh đó để hiểu chính xác tác giả ban đầu muốn truyền đạt điều 
gì. 

Những chi tiết bổ sung: Hãy suy nghĩ điều này, “Đức Chúa Trời được vinh hiển nhất trong chúng ta khi chúng ta 
thỏa mãn nhất trong Ngài.” John Piper 
 
B. Bởi vì Đức Chúa Trời là tối cao, Ngài sẽ không chia sẻ vinh quang của Ngài cho ai khác. 
Mục Tiêu Học Tập: Bảo vệ đời sống của bạn để rồi bạn vui thích thẩm quyền tối của của Đức Chúa Trời và tìm cách 
để hoàn thành mục đích của Ngài cho thế giới với động cơ đúng. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ê-xê-chi-ên 36:22-23 (Xem ví dụ ở cuối tài liệu để hiểu Chúa Jesus là giải pháp 
như thế nào.) 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Ê-sai 48:11 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Lặp lại Ê-sai 48:11 trong suốt tuần. 

• Bây giờ hãy đọc Thi-thiên 115:1. 

• Cầu nguyện với Đức Chúa Trời về cách mà bạn muốn đời sống của bạn ca ngợi sự cao trọng của Ngài với 
người khác. 

• Luôn cố gắng để hiểu một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh trong bối cảnh của nó. Hãy đọc những câu 
Kinh Thánh trước và sau phân đoạn kinh thánh đó để hiểu chính xác tác giả ban đầu muốn truyền đạt điều 
gì. 

Những chi tiết bổ sung: Thông qua Chúa Jesus, món quà tốt nhất mà Đức Chúa Trời đã từng ban cho chúng ta là 
chính Ngài. Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài là động cơ đúng đắn để chúng ta thờ phượng và phục vụ Ngài. 
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[1. XEM ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG TRUNG TÂM VÀ TỐI CAO (BÀI HỌC KHÔNG BẮT BUỘC)] 
 
C. [Không bắt buộc:] Đức Chúa Trời có thẩm quyền trên tất cả các thần, tà thần và ma quỷ. 
Mục Tiêu Học Tập: Tin cậy Đức Chúa Trời và Lời Ngài, và sống không sợ hãi thế lực của Sa-tan và sự chết. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: 1 Các vua 18:1-40 
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: Hê-bơ-rơ 2:14-15 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Biết rằng những ai tin cậy Đức Chúa Trời sẽ không cầu hỏi người chết cho người sống (Ê-sai 8:19). 

• Chấp nhận rằng những thần tượng trong nhà chỉ dối gạt, không nói sự thật (Xa-cha-ri 10:2). 
Những chi tiết bổ sung: Phải chắc rằng khi bạn nói với gia đình về những gì Đấng Christ đã làm cho bạn, bạn tôn 
trọng họ và vẫn tôn trọng văn hóa của họ. Bạn sẽ làm hết sức để tôn kính họ dù bây giờ bạn có một sự trung thành 
lớn hơn dành cho Chúa Jesus.  
 
D. [Không bắt buộc:] Chúa Jesus cai trị trên tất cả mọi thế lực và mọi linh. 
Mục Tiêu Học Tập:Tin cậy Chúa Jesus để được tiếp tục bảo vệ. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Mác 5:1-20 (Cô-lô-se 1:15-20) 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Cô-lô-se 2:14-15 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Xác nhận rằng Hê-bơ-rơ 9:27 bảo đảm với chúng ta rằng người chết hoặc là lên thiên đàng hoặc là xuống 
địa ngục, chứ không đi lang thang trên trái đất (Lu-ca 16:19-31). 

• Xưng nhận với nhau rằng Sa-tan và các quỷ của nó, mặc dù có sức mạnh nhưng đã sa ngã và sẽ bị hủy diệt 
(Lu-ca 10:17; Khải huyền 20:10). 

Những chi tiết bổ sung: Khi chúng ta có tin lành, chúng ta cần phải chia sẻ với người khác. 
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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. NHẬN BIẾT THẨM QUYỀN TỐI CAO CỦA ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST 
 
B. Thông quan Tiệc Thánh của Chúa. 
Mục Tiêu Học Tập: Hiểu ý nghĩa của TiệcThánh và sau đó dự phần. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ma-thi-ơ 26:26-35 (1 Cô-rinh-tô 11:23-32) 
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: Ga-la-ti 2:20 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Cũng giống như lễ báp têm, Tiệc Thánh là dấu hiệu (biểu thượng) rằng Chúa Jesus truyền lệnh cho mỗi một 
môn đồ theo Ngài làm điều này để nhắc nhớ họ về sự hy sinh của Chúa Jesus để chúng ta nhận được sự tha 
thứ tội lỗi.  

• Mỗi người trở thành môn đồ theo Chúa Jesus và được báp têm có thể dự phần vào lễ tiệc thánh. 
• Trước khi dự lễ tiệc thánh, môn đồ Chúa Jesus phải ăn năn tội lỗi bằng cách tha thứ cho người khác và 

xưng nhận tội lỗi của họ (1 Cô-rinh-tô. 11:27). 
• Người hướng dẫn lễ tiệc thánh phải là một người nam do nhóm chọn ra. 
• Nếu nhóm của bạn được xem như một hội thánh, hãy tổ chức Lễ Tiệc Thánh với nhau. 

Những chi tiết bổ sung: Luôn cố gắng để hiểu một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh trong bối cảnh của nó. Hãy 
đọc những câu Kinh Thánh trước và sau phân đoạn kinh thánh đó để hiểu chính xác tác giả ban đầu muốn truyền đạt 
điều gì. 
 
C. Thông qua việc sự đối diện với bắt bớ. 
Mục Tiêu Học Tập: Biết các đối diện với bắt bớ khi bạn nhận biết và làm chứng về Chúa Jesus. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Công vụ 4:13-31 (Phi-líp 3:10) 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Lu-ca 9:23 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Mỗi ngày trong tuần này, lặp lại Lu-ca 9:23. 
• Đọc Ma-thi-ơ 5:44  và cầu nguyện cho những người bắt bớ bạn. 
• Những người tham dự cầu nguyện cho nhau để họ giữ vững đức tin. 
• Để ý rằng theo Chúa Jesus cũng sẽ bao gồm những hiểm nguy (Giăng 16:33). Nhưng Chúa Jesus xứng 

đáng để chúng ta đối diện với tất cả mọi hiểm nguy đó để sống cho Ngài.  
• Trong suốt tuần này, hãy suy nghĩ về gia đình mới của bạn -- hội thánh đang đóng vai trò quan trọng như 

thế nào trong đời sống của bạn  khi bạn bây giờ đang bước theo Chúa Jesus, và họ sẽ giúp đỡ bạn vượt qua 
sự bắt bớ như thế nào (Hê-bơ-rơ 10:24-25). 

Những chi tiết bổ sung: những cách đáp ứng lại những người bắt bớ bạn: 

1. Đừng lấy ác trả ác (Rô-ma 12:17-21). 
2. Chia sẻ tin lành (Công vụ 26:12-32). 
3. Giúp đỡ họ (Rô-ma 12:20). 
4. Tha thứ cho họ (Lu-ca 23:34; Công vụ 7:60). 
5. Yêu thương họ (Ma-thi-ơ 5:43-44). 
6. Chúc phước cho họ (Rô-ma 12:14). 
7. Cầu nguyện cho họ (Ma-thi-ơ 5:44). 
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3. TIN RẰNG PHÚC ÂM (TIN LÀNH) THỰC SỰ LÀ TIN TỨC TỐT LÀNH 

A. Tin lành là lẽ thật mà thông qua đó chúng ta sống trong sự gần gũi liên tục với Đức Chúa Trời. 
Mục Tiêu Học Tập: Tin rằng tin lành không chỉ là hiện thực khách quan của quá khứ nhưng cũng có ý nghĩa cho bạn 
hằng ngày. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: 1 Cô-rinh-tô 15:1-8 và 1 Phi-e-rơ 3:18 
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: Ga-la-ti 2:16 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Hãy vui mừng rằng bạn đã được biến đổi từ vương quốc của sự tối tăm sang vương quốc của sự sáng (Cô-
lô-se 1:13). 

• Lặp lại Ga-la-ti 2:16 như là tóm tắt của tin lành. 

• Dành 30 phút trong tuần này viết hoặc suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà đời sống của bạn có thể 
tiếp tục bày tỏ rằng bạn tin tin lành này trong Ga-la-ti 2:16. 

• Tập trung vào lẽ thật này: tất cả mọi tôn giáo ngoại trừ Cơ-đốc-giáo đòi hỏi thành viên của họ làm điều gì 
đó để thoát khỏi sự trừng phạt (địa ngục, đầu thai) hay bước vào thiên đàng hay một nơi cực lạc nào đó. Chỉ 
Cơ-đốc-giáo mời gọi những người tin theo hoàn toàn nương dựa vào những gì một người khác đã làm rồi – 
Chúa Jesus.   

Những chi tiết bổ sung: Tin lành không phải là những gì bạn làm cho Đức Chúa Trời để biết Ngài nhưng là những gì 
Ngài đã làm cho bạn qua Chúa Jesus để bạn biết Ngài (Rô-ma 8:3-4 và Tit 3:5). Chính Chúa Jesus tìm kiếm để được 
tôn vinh, để được vui thích, để được vui mừng, để rồi Chúa Cha nhận sự vinh hiển đời đời trong khả năng của Ngài 
đối với con người sa ngã đã được chuộc lại. Chúng ta càng tôn vinh Chúa Jesus trong công tác truyền giảng bao 
nhiêu, Đức Chúa Cha cũng sẽ nhận lấy vinh hiển bấy nhiêu. Làm vinh hiển Đức Chúa Trời phải là điều chúng ta làm 
một cách riêng tư của Cơ-đốc-nhân cũng như khi hội thánh nhóm lại và điều đó cần tuôn chảy từ chúng ta khi chúng 
ta lôi kéo người khác vào Lời của Đức Chúa Trời. 
 
B. Chúa Jesus vâng lời Đức Chúa Cha cách trọn vẹn và đã trả giá để chúng ta có được một chỗ đứng tốt đẹp với 
Đức Chúa Cha. 
Mục Tiêu Học Tập: Nương dựa công việc trọn vẹn của Đấng Christ trên thập tự giá để làm cho bạn đứng đắn và 
không hổ thẹn trước Đức Chúa Trời là Chúa Cha. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: 1 Cô-rinh-tô 1:27-31 và Giăng 17:1-3, 24 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: 1 Phi-e-rơ 3:18 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Dành 15 phút trong tuần này viết ra hay suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà đời sống của bạn có thể 
tiếp tục bày tỏ rằng bạn tin tin lành này trong 1 Phi-e-rơ 3:18. 

• Đọc Rô-ma 5:18-21, sau đó tập trung vào câu 19. Ngợi khen Đức Chúa Trời về ít nhất 3 điều liên quan đến 
sự vâng phục của Chúa Jesus. (Nói cách khác, nói ra hoặc liệt kê 3 điều về sự vâng lời của Chúa Jesus mà 
điều đó gây ấn tượng đối với bạn.) 

• Đọc Thi-thiên 34:8 lớn tiếng ít nhất một lần mỗi ngày trong tuần này. 
Những chi tiết bổ sung: Xây dựng đời sống của bạn dựa trên những gì Chúa Jesus đã làm cho bạn. Nương dựa nơi 
sự vâng phục của Ngài và tin cậy rằng bạn đã được Chúa Cha chấp nhận. Hãy nếm biết, dự phần và Kinh nghiệm 
Đức Chúa Trời. Đừng tìm kiếm một kinh nghiệm về Đức Chúa Trời, Hãy tìm kiếm chính Ngài và như thế bạn sẽ 
kinh nghiệm Ngài. 
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4. VUI THÍCH ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG BAN CHO CHÚNG TA TÁI SINH 

A. Sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh. 
Mục Tiêu Học Tập: Biết Đức Thánh Linh và hiểu biết về sự “tái sinh.” 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Giăng 3:1-18 (Ê-phê-sô 1:4-5) 
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: 2 Cô-rinh-tô 5:17 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Chính Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự tái sinh (Tít 3:5). 

• Đức Thánh Linh là một ngôi trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, cũng giống như Chúa Jesus (Giăng 14:16).  
Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là một Đức Chúa Trời.  Đó là lý do chúng ta được báp 
tên trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh (Ma-thi-ơ 28:19-20). 

• Đức Thánh Linh hướng dẫn những người theo Chúa Jesus vào trong lẽ thật và làm vinh hiển Chúa Jesus 
trên thế giới (Giăng 16:13-14). 

• Đức Thánh Linh cư ngụ một cách cá nhân trong mỗi người thực sự tin Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình, 
là Đấng cứu họ khỏi tội lỗi (Giăng 14:16-18). 

• Bắt đầu thực hành sự hiện diện của Đức Thánh Linh mỗi giây phút (Ga-la-ti 5:16). 

• Bây giờ hãy cùng nhau đọc 2 Cô-rinh-tô 13:13. 
Những chi tiết bổ sung: Chỉ Đức Chúa Trời nhận được sự vinh hiển vì sự cứu rỗi của bạn. Biết bốn mạng lệnh liên 
quan đến Đức Thánh Linh bằng cách sử dụng bốn động tác ngắn của tay và thân thể. 1. Được đầy dẫy Đức Thánh 
Linh. 2. Bước đi trong Thánh Linh. 3. Đừng làm buồn Thánh Linh. 4. Đừng dập tắt Thánh Linh. “Đức Chúa Trời 
được vinh hiển nhất trong chúng ta khi chúng ta thỏa mãn nhất trong Ngài.” John Piper 
 
B. Làm chứng về sự vĩ đại của Chúa Jesus. 
Mục Tiêu Học Tập: Chia sẻ lời làm chứng cá nhân của bạn thường xuyên để công bố sự vĩ đại của Đấng Christ. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Công vụ 9:1-22 
Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ: Tít 3:5 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Quen thuộc với việc chia sẻ lời làm chứng cá nhân của bạn về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và về cách Ngài 
đã thay đổi đời sống của bạn trong suốt cuộc nói chuyện với những người chưa biết Chúa Jesus. (Hy vọng 
điều đó sẽ cung cấp cơ hội để chia sẻ tin lành, đó là những gì Chúa Jesus đã làm để cứu tội nhân và làm cho 
họ đứng vững trước mặt Đức Chúa Cha. Khi chúng ta có tin lành, chúng ta muốn chia sẻ cho người khác.) 

• Để ý rằng theo Chúa Jesus sẽ bao gồm sự nguy hiểm và hy sinh (Mác 10:29-34).  Nhưng Chúa Jesus xứng 
đáng để chúng ta đối diện với với tất cả nguy hiểm và hy sinh để sống cho Ngài.  

• Đọc lớn tiếng Ma-thi-ơ 5:6 ít nhất một lần mỗi ngày trong tuần này. 
Những chi tiết bổ sung: Sử dụng 4 bước để phát triển bài làm chứng cá nhân của bạn 1. Đời sống trước khi bạn tiếp 
nhận Chúa Jesus, 2. Bạn đã tiếp nhận Chúa Jesus như thế nào. 3. Những thay đổi nào xảy ra trong đời sống bạn khi 
Ngài cứu rỗi bạn 4. Bạn có muốn biết thêm không? (Điểm này để chuyển tiếp sang câu chuyện của Đức Chúa Trời, 
Phúc Âm.) 
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5. NẾN BIẾT LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (KINH THÁNH) 

A. Xây dụng mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời thông qua Lời Ngài. 
Mục Tiêu Học Tập: Đọc và suy gẫm tối tiểu một phân đoạn Kinh Thánh mỗi ngày và trả lời 5 câu hỏi nghiên cứu dưới 
đây.  
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ma-thi-ơ 7:24-29 (Lu-ca 24:36-45 và 1 Phi-e-rơ 2:2) 
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: Giăng 14:15 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Kết ước đọc ít nhất một đoạn trong Lời Đức Chúa Trời mỗi ngày, bắt đầu hôm nay với Sáng thế ký. Cầu 
nguyện để Đức Thánh Linh sẽ dạy bạn qua Lời của Ngài, đọc đoạn Kinh Thánh và trả lời 5 câu hỏi sau: 
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?  

• Đối với người không thể đọc, cách tốt nhất là đọc câu Kinh Thánh ghi nhớ và cầu nguyện để Đức Thánh 
Linh dạy bạn về ý nghĩa của câu đó. 

• Trong suốt tuần này, hãy suy nghĩ về gia đình của bạn -- hội thánh, đang đóng vai trò quan trọng như thế 
nào trong đời sống của bạn khi bạn đang bước theo Chúa Jesus (Công vụ 2:44-47).  

• Luôn cố gắng để hiểu một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh trong bối cảnh của nó. Hãy đọc những câu 
Kinh Thánh trước và sau phân đoạn kinh thánh đó để hiểu chính xác tác giả ban đầu muốn truyền đạt điều 
gì. 

Những chi tiết bổ sung: Sử dụng các ngón tay, lòng bàn tay, hai bàn tay, học 7 cách về Lời Đức Chúa Trời ở trong 
chúng ta. 
1. Đọc (hay nghe); 2. Suy gẫm; 3. Nghiên cứu;  4. Học thuộc lòng; 5. Vâng lời; 6. Thờ phượng; 7. Dạy cho người 
khác. 
 
B. Thông công với Đức Chúa Trời. 
Mục Tiêu Học Tập: Sử dụng thời gian mỗi ngày với Đức Chúa Trời đọc Lời Ngài, cầu nguyện và lặp lại câu Kinh 
Thánh ghi nhớ mà bạn đã học. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Lu-ca 10:38-42 (Thi-thiên 1:2 và 119:1) 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Giăng 15:5 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?):  

• Phát triển một mô hình gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Ví dụ, xin Chúa ban cho bạn khôn ngoan; vui thích nơi 
Ngài như một người bạn; đọc một chương trong Kinh Thánh; cầu nguyện với Đức Chúa Trời theo bất cứ 
cách nào bạn biết, và ôn lại câu Kinh Thánh Ghi nhớ trong tuần. Mục đích là để mô hình thời gian này 
được ghi nhớ trong tâm trí bạn để bạn tận hưởng và vui thích nơi Đức Chúa Trời suốt ngày. 

• Nếm biết Đức Chúa Trời suốt ngày. Bạn đang ở trong mối quan hệ với Ngài và bạn cần Ngài không chỉ 
trong vài phút khi bạn đọc Lời Chúa mỗi ngày. Bạn cần Ngài suốt cả ngày, để tin rằng Ngài đang ở đây với 
bạn. 

Những chi tiết bổ sung: Đây là ba yếu tố của thì giờ gặp gỡ với Đức Chúa Trời -- cầu nguyện, đọc một chương trong 
Kinh Thánh và Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ. 
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6. TRUYỀN THÔNG VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI (CẦU NGUYỆN) 
 
A. Xây dựng mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời thông qua sự cầu nguyện. 
Mục Tiêu Học Tập: Cầu nguyện theo ý muốn của Cha chúng ta. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ma-thi-ơ 6:5-15 
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: Ma-thi-ơ 6:9-13 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 
 

• Cầu nguyện theo bài “Cầu Nguyện Chung” sử dụng phương pháp sau đây:  
 

Cầu nguyện mỗi cụm từ trong bài Cầu Nguyện Chung, đề cập đến hai yếu tố liệt kê sau mỗi cụm từ, và sau 
đó mỗi người cầu nguyện theo hai yếu tố trước khi chuyển sang cụm từ tiếp theo trong Bài Cầu Nguyện 
của Chúa. 
1. “Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh” -- thờ phượng và vui thích nơi sự vĩ đại và 

thánh khiết của Đức Chúa Trời. 
2. “Nước Cha được đến và Ý Cha được nên” -- Nước Ngài và ý muốn của Ngài. 
3. “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày” -- Yêu cầu và nài xin (mạnh mẽ hơn). 
4. “Xin tha tội lỗi của chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con” -- Xưng 

nhận và tha thứ. 
5. “Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác” -- sự lãnh đạo và sự giải cứu. 

Những chi tiết bổ sung: Dựa vào lời trích dẫn này: “Đức Chúa Trời là Đấng Tốt Lành tối cao của tạo vật có lý trí; sự 
vui thích nơi Ngài là niềm hạnh phúc duy nhất mà linh hồn của chúng ta có thể được thỏa mãn… Cha, mẹ, vợ, 
chồng, con cái hay bạn bè trên đất sẽ là tạm thời; nhưng tận hưởng Đức Chúa Trời mới là vĩnh cửu.” Jonathan 
Edwards (1703-1758), The Christian Pilgrim (tác phầm Người Hành Hương Cơ Đốc) 
 
B. Xây dựng mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời thông qua sự cầu nguyện tự phát, liên tục. 
Mục Tiêu Học Tập:  Thực hành sự cảm tạ như một hành động thường xuyên hằng ngày. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ma-thi-ơ 7:7-11 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Thường xuyên tương giao với Đức Chúa Trời thông qua việc ngợi khen và cầu thay liên tục.   
• Phát triển một mô hình gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Ví dụ, xin Chúa ban cho bạn khôn ngoan; vui thích nơi 

Ngài như một người bạn; đọc một chương trong Kinh Thánh; cầu nguyện với Đức Chúa Trời theo bất cứ 
cách nào bạn biết, và ôn lại câu Kinh Thánh Ghi nhớ trong tuần. Mục đích là để mô hình thời gian này 
được ghi nhớ trong tâm trí bạn để bạn tận hưởng và vui thích nơi Đức Chúa Trời suốt ngày. 

• Trong suốt tuần này, hãy suy nghĩ về gia đình của bạn,đang đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời 
sống của bạn khi bạn đang bước theo Chúa Jesus, đặc biệt là khi nó liên hệ đến sự cầu nguyện của bạn 
(Công vụ 1:14; 12:5). 

Những chi tiết bổ sung:  
• Đây là câu Kinh Thánh tuyệt vời, dễ nhớ -- Giăng 14:14. 
• Bốn đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với sự cầu nguyện của chúng ta: Không; trước hết hãy chờ đợi; trước 

hết hãy tăng trưởng; vâng. 
• Đây là 3 yếu tố trong thời gian gặp gỡ Chúa của tín hữu -- Cầu nguyện theo bài Cầu Nguyện Chung, một 

chương trong Kinh Thánh và Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ.  
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7. ĐI THEO GIA ĐÌNH MỚI CỦA BẠN (HỘI THÁNH) 
 

A. Đầu của thân thể. 
Mục Tiêu Học Tập: Sống vui mừng nhận biết rằng Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ê-phê-sô 1:22-23 (Ma-thi-ơ 4:18-25) 
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: Cô-lô-se 1:18 

 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Mỗi người tham gia nói, “Vâng, Chúa ơi, Chúng con phụ thuộc vào sự hoàn tất của Ngài trên thập tự giá và 
sự vâng phục trọn vẹn của Chúa Jesus đối với Chúa Cha để làm cho chúng con được trọn vẹn trong gia đình 
của Ngài.” 

• Luôn cố gắng để hiểu một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh trong bối cảnh của nó. Hãy đọc những câu 
Kinh Thánh trước và sau phân đoạn kinh thánh đó để hiểu chính xác tác giả ban đầu muốn truyền đạt điều 
gì. 

Những chi tiết bổ sung: Ba cách để đáp ứng mạng lệnh của Đấng Christ (di chuyển tay) dựa trên ẩn dụ người con 
trai hay câu chuyện ngụ ngôn hiện đại tương tự: 

1. Ngay lập tức. 
2. Luôn luôn. 
3. Với sự vui mừng. 

 
B. Những chức năng của thân thể. 
Mục Tiêu Học Tập: Biết các chức năng của hội thánh dùng cử chỉ bằng tay. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Công vụ 2:29-47 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: 1 Cô-rinh-tô 12:13 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Những chức năng của một hội thánh (sử dụng cử động tay và thảo luận mỗi chức năng.) 
o Giảng: [Chỉ tay thẳng về phía trước giống như chỉ đường.]  
o Môn đệ hóa: [Mở hai lòng bàn tay giống như đang mở sách.] 
o Thông công: [Nắm hai tay lại như đang bắt tay.] 
o Cầu nguyện: [Chắp tay,đưa hai tay lên giống như đang cầu nguyện.] 
o Phục vụ: [Dùng ngón tay vẽ hình trái tim trên ngực.] 
o Dâng hiến: [Chọn cách cử động tay như đang dâng hiến.] 
o Thờ phượng: [Đưa tay lên như đang thờ phượng.] 
o Truyền giảng: [Tưởng tượng như mình đang quăng lưới và kéo lưới.] 

Những chi tiết bổ sung: Nói với họ rằng họ là hội thánh trong cộng đồng này. Kêu gọi họ cam kết hiệp lại thành hội 
thánh trong cộng đồng này. Đảm bảo rằng họ nhìn thấy chính họ như là một hội thánh và họ kết ước với nhau để 
giúp đỡ nhau và thực hiện những chức năng của hội thánh (Hê-bơ-rơ 12:24-25). 
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8. ĐỨNG VỮNG CHỐNG LẠI KẺ THÙ QUẤY RỐI 
 
A. Quyền năng để chống lại ma quỷ và chạy trốn khỏi cám dỗ. 
Mục Tiêu Học Tập: Biết cách đối diện với cám dỗ và vui mừng chống trả lại cám dỗ. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ma-thi-ơ 4:1-11 
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: Gia-cơ 4:7-8 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Khi đối diện cám đỗ, trích Gia-cơ 4:6-7, tin cậy Chúa Jesus, chống trả kẻ cám dỗ, kêu cầu Chúa trong sự 
cầu nguyện và ăn mừng chiến thắng trong Đấng Christ. 

• Suy nghĩ về Gia-cơ 4:6-10, sự khiêm nhường đóng vai trò gì trong đời sống Cơ-đốc? 
Những chi tiết bổ sung: Dạy tin cậy, chống trả, cầu nguyện và ăn mừng là bốn bước để chạy trốn cám đỗ. 
 
B. Áo giáp thuộc linh: quyền năng vượt trên những thế lực tối tăm. 
Mục Tiêu Học Tập: Bởi đức tin mặc áo giáp thuộc linh mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho con cái của Ngài. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ê-phê-sô 6:10-18 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Ê-phê-sô 6:10-11 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Lập một danh sách tội lỗi hay những đặc điểm trái ngược tìm thấy trong Ê-phê-sô 6:10-18 về áo giáp của 
Đức Chúa Trời. (Điều gì trái ngược với lẽ thật, v.v.?) 

• Khi bạn vui thích Đức Chúa Trời trong suốt thời gian gặp gỡ Chúa hằng ngày trong tuần này, hãy suy nghĩ 
về áo giáp trong Ê-phê-sô 6 và vui thích về sự bảo vệ vĩ đại mà Chúa ban cho bạn để bạn chống lại kẻ thù 
thông qua đức tin. 

• Để ý rằng theo Chúa Jesus cũng sẽ bao gồm những hiểm nguy (Ma-thi-ơ 10:16-19). Chúa Jesus xứng đáng 
để chúng ta đối diện với với tất cả nguy hiểm và hy sinh để sống cho Ngài.  

• Tuần này, đọc Rô-ma 13:14 và Ga-la-ti 3:27. Cũng đọc những câu trước và câu sau mỗi câu này. 
 

Những chi tiết bổ sung: Dạy họ sống bởi đức tin mặc áo giáp của Đức Chúa Trời. Các cử động tay có thể giúp họ 
nhớ mỗi lẽ thật theo từng phần, bắt đầu từ đầu và đến những phần bên dưới để họ có thể đứng vững.  

• Lẽ thật và Lời Đức Chúa Trời -- biết lẽ thật là gì trong đề tài đó (Ê-phê-sô 1:13; 4:15, 21, 25; 5:26; 6:14, 
17). 

• Sự công bình -- chúng ta có sự công bình của Đấng Christ vì vậy hãy chọn điều đùng (Ê-phê-sô 4:24; 6:14). 
• Sự sẵn sàng -- đến từ tin lành bình an (Ê-phê-sô 6:15). 

o Tin Lành (Ê-phê-sô 1:13; 3:6-7; 6:15, 19). 
o Bình An (Ê-phê-sô 1:2; 2:14-15, 17; 4:3; 6:15, 23). 

• Đức Tin -- tin và hành động dựa trên những gì Đức Chúa Trời phán nếu bạn không nhìn thấy (Ê-phê-sô 1:15; 
2:8; 3:12, 17; 4:5, 13; 6:16, 23). 

• Sự cứu rỗi -- biết chúng ta là ai trong Đức Chúa Jesus Christ (Ê-phê-sô 1:13; 2:5, 8; 6:17). 
• Cầu nguyện -- cầu nguyên tất cả các cách cầu nguyện để chúng ta kinh nghiệm Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 

1:16-17; 5:20; 6:18). 
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[8. ĐỨNG VỮNG CHỐNG LẠI KẺ THÙ QUẤY RỐI] 
 
C. [Không bắt buộc:] Lánh điều dữ và tin cậy nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. 
Mục Tiêu Học Tập: Sống thánh khiết, tin cậy sự thành tín của Đức Chúa Trời. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22-24 
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 8:3-4 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Bạn cần dừng làm điều gì? 

• Bạn được khích lệ như thế nào bởi đoạn kinh thánh trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5 và Rô-ma 8 mà đã nhấn mạnh 
đến công việc của Đức Chúa Trời? 

• Sự thánh khiết có phải chỉ là không làm điều sai không (như xem những phim có nội dung xấu) hay có 
nghĩa là một đời sống nhiệt thành với Đức Chúa Trời và khao khát được giống Ngài? 

• Xin Chúa cho bạn đói khát sự thánh khiết bởi vì Ngài thánh khiết (1 Phi-e-rơ 1:15-16). Nói cách khác, 
động cơ của chúng ta là Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là luật lệ. 

Những chi tiết bổ sung: Nếu bạn có tội lỗi trong đời sống mà khó tránh khỏi, hãy nhờ bạn bè trong hội thánh giúp 
đỡ. Hãy nói cho chính bạn tin lành bằng cách suy gẫm sự thành tín của Đức Chúa Trời trong Phi-líp 1:6. 
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9. CHẤP NHẬN MẶC CHIẾC ÁO CỦA MÔN ĐỒ CHÚA JESUS 
 
A. Lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. 
Mục Tiêu Học Tập: Nhận diện và xưng nhận những thoái quen cũ và những cách suy nghĩ không thích hợp và 
những thói quen mới và những cách suy nghĩ của một môn đệ Chúa Jesus. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ê-phê-sô 4:17-32 
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: Ê-phê-sô 4:23-24 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?):  sử dụng danh sách những điều 
nên lột bỏ và những điều nên mặc lấy trong Ê-phê-sô 4: 

• Tạo một danh sách những thói quen và cách sống không phù hớp với mạng lệnh của Chúa Jesus Christ: 
những tội lỗi chưa được xưng ra, những lời nói dối, nguyền rủa về chính bạn hay người khác, sử dụng ma 
thuật, những mối quan hệ dẫn bạn đi lạc đường (sự suy đồi, trói buộc hay những vấn đề gây phụ thuộc, 
v.v.) những phong tục truyền thống và những ảnh hưởng tổ tiên tiêu cực. 

• Liệt kê những thói quen và một cách sống mới theo như mẫu mực (mạng lệnh) của Chúa Jesus Christ. 
• Ngay bây giờ cầu nguyện và xưng tội cùng nhau. 

Những chi tiết bổ sung: Suy nghĩ cẩn thận về những mối quan hệ của bạn. Bạn có đang rút lại sự tha thứ đối với một 
ai đó không? Bạn có cần xin ai đó tha thứ không? (Cô-lô-se 3:12-17) 
 
B. Những phẩm chất thuộc linh bên trong. 
Mục Tiêu Học Tập: Nhận diện và xưng nhận những tội lỗi bí mật và bởi đức tin tiếp tục trong cách sống mới này. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ma-thi-ơ 6:19-34 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Ma-thi-ơ 6:33 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Liệt kê những lo lắng và những nan đề trong đời sống của bạn khiến bạn lo sợ về tương lai. Hãy trao những 
lo lắng và sợ hãi đó lên cho Đức Chúa Trời. 

• Hãy giải thích ý nghĩa của “trước hết hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời.” Khi chúng ta ưu tiên nước Đức 
Chúa Trời, thì Ngài sẽ chăm sóc những nhu cầu của chúng ta.  

• Hoạch định những thứ tự ưu tiên để Chúa được vinh hiển trong đời sống của bạn và làm dịu đi những nỗi 
sợ hãi của bạn. Tập trung của bạn phải là Nước của Ngài lên trên tất cả mọi sự khác. 

• Mỗi ngày trong suốt thời gian với Chúa, hãy xin Ngài đầy dẫy Thánh Linh cho bạn và dẫn dắt bạn, để bạn 
biết ý muốn của Ngài.  

• Cùng nhau cầu nguyện. 
Những chi tiết bổ sung: Trong suốt tuần này, hãy suy nghĩ về gia đình của bạn, đang đóng vai trò quan trọng như thế 
nào trong đời sống của bạn khi bạn đang bước theo Chúa Jesus  (Ma-thi-ơ 18:15-20). 
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10. SỐNG NHƯ LÀ MỘT MÔN ĐỒ CỦA CHÚA JESUS 
 
A. Sống bởi đức tin. 
Mục Tiêu Học Tập: Học tập cách sống bởi đức tin mỗi ngày. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Ma-thi-ơ 14:22-33 
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: Hê-bơ-rơ 11:6 (hãy nhớ Ga-la-ti 2:20–Câu Kinh Thánh Ghi Nhớ từ bài 2.B) 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?):  

• Mỗi người tham gia cần phải suy xét và nêu ra những bước đức tin cụ thể để tôn vinh và vâng lời Chúa. 
• Trong suốt tuần này, hãy suy nghĩ về gia đình của bạn, đang đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời 

sống của bạn khi bạn đang bước theo Chúa Jesus, đặc biệt khi điều đó liên hệ đến việc sống bởi đức tin 
(Hê-bơ-rơ 3:12-13). 

Những chi tiết bổ sung: Sử dụng những điệu bộ bằng tay để dạy, “Đức tin không phải là thấy rồi mới tin, nhưng là 
tin rồi sẽ thấy.”“Đức tin là tin những gì Đức Chúa Trời phán và làm điều đó, để rồi những gì Đức Chúa Trời phán 
trở thành sự thật.” 
 
B. Phục vụ người khác cách vui mừng. 
Mục Tiêu Học Tập: Chuẩn bị phục vụ (giúp đỡ) một ai đó có nhu cầu. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Lu-ca 14:25-33 và Giăng 13:3-17 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Giăng 13:14 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Thảo luận với nhau về cách bạn sẽ theo Chúa Jesus trong tuần này thông qua việc phục vụ người khác. 
• Lập một kế hoạch mà bạn sẽ hoàn thành trong tuần này. 
• Luôn cố gắng để hiểu một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh trong bối cảnh của nó. Hãy đọc những câu 

Kinh Thánh trước và sau phân đoạn kinh thánh đó để hiểu chính xác tác giả ban đầu muốn truyền đạt điều 
gì. 

Những chi tiết bổ sung: Hãy suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của bạn. Bạn có đang rút lại sự tha thứ đối với một ai 
đó không? Bạn có cần xin ai đó tha thứ không? (Gia-cơ 5:16). Hãy rửa chân cho nhau để nêu gương khiêm nhường. 
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11. PHÁT TRIỂN NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN CỦA MỘT MÔN ĐỒ CHÚA JESUS 
 
A. Tình yêu thương. 
Mục Tiêu Học Tập: Bày tỏ tình yêu đối với người khác. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Lu-ca 10:30-37 
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: Ma-thi-ơ 22:37-40 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?):  

• Cầu xin Thánh Linh chỉ cho bạn một cơ hội trong tuần này để bày tỏ tình yêu Chúa thực sự với một ai cần 
nó. 

• Hãy suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của bạn. Bạn có đang rút lại sự tha thứ đối với một ai đó không? Bạn 
có cần xin ai đó tha thứ không? (Ma-thi-ơ 18:21-35). 

Những chi tiết bổ sung: Sử dụng cử chỉ bàn tay, hãy dạy đại điều răn, “Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết 
sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và hãy yêu người lân cận như mình.” 

 
B. Sự hy vọng. 
Mục Tiêu Học Tập: học cách sống mỗi ngày với một thái độ hy vọng. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Giăng 11:1-44 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Rô-ma 8:28 và Thi-thiên 42:11 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?):  

• Hãy kể về một lần mà lời cầu nguyện của bạn không được trả lời như bạn muốn. Sau đó áp dụng Rô-ma 
8:28 đối với tình huống đó. 

• Tuần này đọc Rô-ma 8:28-30 và thảo luận với một người bạn. 
• Trong suốt tuần hãy suy gẫm-phê-sô 1:18 “... Soi sáng con mắt trong lòng anh chị em để hiểu thấu niềm hy 

vọng của ơn Ngài kêu gọi là gì, thế nào là cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài giữa vòng các thánh....” 

Những chi tiết bổ sung: học câu trích dẫn sau đây, “Đức Chúa Trời làm mọi sự vì ích lợi của con cái Ngài. Điều xấu 
trở nên điều tốt, điều khó khăn trở nên thực hiện được, và sự chết đối với con cái của Ngài dẫn đến sự sống đời đời.” 
“Hy vọng trong Đức Chúa Trời.” 
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12. TĂNG TRƯỞNG THÀNH NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH 
 
A. Học tập dâng hiến. 
Mục Tiêu Học Tập: Dâng tài chính cho hội thánh. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Mác 12:41-44 
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: 2 Cô-rinh-tô 9:7 

 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?):  

• Kết ước dâng hiến rời rộng, ví dụ, dâng ít nhất một phần mười thu nhập của bạn cho Chúa trong buổi nhóm 
kế tiếp giống chúng ta thực hành trong thời Cựu Ước (Phục truyền 14:22; 2 Sử ký 31:5-7). Trong tinh thần 
vui mừng, hãy tự dọ dâng hiến nhiều hơn một phần mười (Phi-líp 4:12-19; 1 Cô-rinh-tô 16:1-4; 1 Ti-mô-
thê 6:6-19).  

• Làm chứng với ai đó trong tuần này hay tuần sau khi Chúa đáp ứng nhu cầu của bạn và cho bạn thỏa mãn. 
• Trong suốt tuần này, hãy suy nghĩ về gia đình của bạn đang đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời 

sống của bạn khi bạn đang bước theo Chúa Jesus, đặc biệt khi điều đó liên quan đế sự trưởng thành và dâng 
hiến tài chính (1 Cô-rinh-tô 16:1-4). 

Những chi tiết bổ sung: Năm đặc điểm của dâng hiến -- thường xuyên, vui mừng, hy sinh, một phần 10 (10%), điều 
đó mang đến phước hạnh cho người đó và người khác. Không ai trong chúng ta trưởng thành đức tin chỉ vì mình 
muốn điều đó. Chúng ta phải mỗi ngày sống bởi ân điển thông qua đức tin. 

 
B. Sản sinh hội thánh mới. 
Mục Tiêu Học Tập: Tham gia vào việc bắt đầu một nhóm mới. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Công vụ 16:6-15 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Ma-thi-ơ 28:18-20 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Xin Chúa sử dụng bạn giúp bắt đầu hội thánh mới. Có lẽ mỗi người để ý đến hai người mà họ sẽ chinh 
phục (Yêu cầu lãnh đạo nhóm chuẩn bị mỗi thành viên để theo đuổi tiến trình ban đầu để bắt đầu nhóm 
này.) 

• Trong suốt tuần suy gẫm Ê-phê-sô 4:15–16 “Nhưng Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu thương nói lên sự 
thật, để trong mọi sự chúng ta tăng trưởng, vươn lên Đấng làm đầu, tức là Chúa Cứu Thế. Nhờ Ngài toàn 
thân kết hiệp và ăn khớp với nhau do gân cốt hỗ trợ; khi mỗi bộ phận hoạt động thích nghi, thân thể sẽ 
tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương.” 

• Để ý rằng theo Chúa Jesus cũng sẽ bao gồm những hiểm nguy (Khải huyền 6:10-11). Chúa Jesus xứng 
đáng để chúng ta đối diện với tất cả nguy hiểm và hy sinh để sống cho Ngài.  

• Ấp ủ câu Kinh thánh này: “Cho nên người trồng, kẻ tưới đều không quan trọng gì, chỉ có Đức Chúa Trời là 
Đấng làm cho lớn lên mới quan trọng.” (1 Cô-rinh-tô 3:7). 

Những chi tiết bổ sung: Dạy 4 cách hội thánh được bắt đầu trong Công vụ (những người mở mang hội thánh làm 
việc cùng nhau, những tín hữu bình thường mởi hội thánh, hội thánh mở hội thánh, Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự 
trực tiếp mở hội thánh). Không ai trong chúng ta trưởng thành trong đức tin đơn giản bởi vì chúng ta muốn điều đó. 
Hàng ngày chúng ta cần phải sống bởi ân điển thông qua đức tin. 
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13. TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG THÀNH TÍN GIỮ LỜI HỨA CỦA NGÀI 
 
A. Thông qua việc hiểu biết những lời hứa mà Chúa đã hứa. 
Mục Tiêu Học Tập: Học về những lời hứa mà Chúa đã hứa với Áp-ra-ham và con cháu của ông. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Sáng thế ký 12:1-9 (2 Cô-rinh-tô 1:20-22) 
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 là gì?  
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Giê-rê-mi 31:31-33 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Trong suốt bài học, hãy giải thích những điều bạn học về lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho Áp-ra-ham.  

• Trong suốt bài học, lặp lại  Giê-rê-mi 31:31-33 với nhau ít nhất 3 lần.  

• Kể lại một trường hợp một ai đó đã giữ lời hứa với bạn. 

• Trong suốt tuần tập trung vào điều này -- Đức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa. 
Những chi tiết bổ sung: Luôn cố gắng để hiểu một câu hay một phân đoạn Kinh Thánh trong bối cảnh của nó. Hãy 
đọc những câu Kinh Thánh trước và sau phân đoạn kinh thánh đó để hiểu chính xác tác giả ban đầu muốn truyền đạt 
điều gì. 
 
B. Thông qua việc tin những lời hứa mà Chúa đã hứa. 
Mục Tiêu Học Tập: Thực sự hy vọng, yên nghỉ và vui mừng về những gì Đấng Christ đã làm. 
Nghiên Cứu Sử Dụng 5 Câu Hỏi: Phi-líp 1:1-7 
Câu  Kinh Thánh Ghi Nhớ: Rô-ma 8:1 và 5:8 
 
Áp Dụng (Chúng ta có thể ca ngợi và tận hưởng Chúa Jesus Christ như thế nào?): 

• Trong suốt bài học, lặp lại  Rô-ma 8:1 với chính mình vài lần, và sau đó làm tương tự với Rô-ma 5:8. 

• Sau đó hãy lặp lại mỗi câu với Đức Chúa Trời như là lời nhắc nhỡ chính bạn về những gì Chúa Jesus đã 
làm. 

• Cảm tạ Đức Chúa trời về những việc Ngài đã làm trong đời sống bạn thông qua sự chết của Chúa Jesus trên 
thập tự giá.  

• Gia đình mới của bạn - hội thánh sẽ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của bạn bây giờ khi bạn đang 
bước theo Chúa Jesus, đặc biệt khi nó liên quan đến việc giữ vững đức tin (Ê-phê-sô 3:10, 21; 5:22-33; Phi-
líp 2:1-4; Hê-bơ-rơ 10:24-25). 

• Những chi tiết bổ sung: Để ý rằng theo Chúa Jesus sẽ bao gồm sự nguy hiểm, hy sinh, và mất mát (Lu-ca 
9:26; Hê-bơ-rơ 13:5-6). Chúa Jesus xứng đáng để chúng ta đối diện với tất cả hiểm nguy và hy sinh để sống 
cho Ngài. Và Ngài sẽ luôn luôn giữ lời hứa của Ngài để danh Ngài được vinh hiển và ích lợi cho chúng ta 
(Mác 10:29-34).  
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Ví dụ: Chúa Jesus là sự ứng nghiệm hay giải pháp như thế nào? Sáng thế ký 1:1-2:3 (Bài học 1.A). Khi không 
có nan đề trong Sáng thế ký 1:1-2:3 bởi vì Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi sự và công bố là tốt lành, chúng ta nhìn 
thấy Chúa Jesus làm ứng nghiệm phân đoạn Kinh Thánh này cách trọn vẹn khi Ngài đến trong thế gian. Chúa Jesus, 
không giống như A-đam vì Ngài không được tạo nên, Chúa Jesus vẫn có thể được xem như A-đam thứ hai (Rô-ma 
5); và Chúa Jesus không giống như A-đam, vì Ngài hoàn hảo và không bao giờ phạm tội. Thông qua đức tin nơi 
Ngài, tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ được phục hồi một cách trọn vẹn trên thiên đàng giống như ở vườn Ê-đen 
đầu tiên. 
 
Ví dụ: Chúa Jesus là sự ứng nghiệm hay giải pháp như thế nào? Ê-xê-chi-ên 36:22-23 (Bài học 1.B). Giống 
như mọi người, Y-sơ-ra-ên đã thất bại trong việc sống hoàn hảo. Vì vậy, Danh và đặc tánh của Đức Chúa Trời 
không được tôn kính đúng như Ngài đáng phải có. Chúa Jesus là giải pháp vì Ngài đến làm cho nhân loại những gì 
họ không tự mình làm được. Đối với những người tin Ngài, Ngài sẽ rửa sạch tội lỗi của họ và đặt Lời Ngài trong 
lòng và trong tâm trí của họ (xem Ê-xê-chi-ên 36:25-27; Giăng 3:5; Công vụ 2:17-21; Rô-ma 8:3-4, 9; Ê-phê-sô 
5:18; Hê-bơ-rơ 10:22; 1 Phi-e-rơ 1:2). Thông qua sự vâng lời trọn vẹn của Chúa Jesus và Đức Thánh Linh Ngài ngự 
trị trong lòng, chúng ta có thể vui mừng vâng lời Đức Chúa Trời. 
  
Một đề nghị cho môn đồ về những sách cần đọc trong Kinh Thánh: Đọc tất cả sách Sáng thế ký và sau đó đọc 
tất cả sách Mác. Tiếp theo đọc Xuất Ê-díp-tô ký, sau đó đọc Lu-ca, Công vụ, Hê-bơ-rơ, Lê-vi-ký, Ma-thi-ơ, Dân số 
ký, Giăng, Thi-thiên, và 1 Cô-rinh-tô và 2 Cô-rinh-tô. Sau đó bạn tự do đọc bất kỳ sách nào bạn thích. 
 

Xưng Nhận Đức Tin: 
“Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như chỉ có một niềm hy vọng cho anh chị em khi được kêu gọi.  Chỉ 
có một Chúa, ột đức tin, một phép báp-tem, một Đức Chúa Trời, là Cha của tất cả, ở trên tất cả, thấu suốt tất cả và 
ở trong tất cả.” (Ê-phê-sô 4:4–6) 
 
“Chỉ có điều anh chị em phải sống xứng đáng với Phúc Âm của Chúa Cứu Thế để khi tôi đến thăm anh chị em, hoặc 
vắng mặt, nhưng nghe về anh chị em rằng anh chị em vẫn đứng vững, đồng tâm, đồng một lòng cùng tranh đấu cho 
đức tin của Phúc Âm. Không việc gì phải sợ những kẻ thù nghịch, đây là dấu hiệu chứng tỏ họ sẽ bị hủy diệt, còn 
anh chị em sẽ được cứu rỗi và điều này đến từ Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 1:27–28) 

 


