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II Ti-mô-thê 3:16
Cả Kinh Thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn. Kinh Thánh tiện ích cho việc
dạy dỗ.
II Ti-mô-thê 2:15
Chúng ta phải học và nghiên cứu Kinh thánh. Chúng ta phải phân định từ
đúng đắn. Chúng ta không thể lấy một câu từ một phần nhỏ của cả quyển
Kinh thánh và nói rằng đó là sự cứu rỗi. Chúng ta phải nhìn tổng thể toàn
Kinh thánh và phân định từ cho đúng đắn.
Giăng 12:48
Kinh thánh là những gì sẽ phán xét chúng ta. Đây là vì sao chúng ta không đặt
niềm tin của chúng ta vào lý thuyết hay tôn giáo mà phải những gì lời của
Thượng Đế phán ra. Chúng ta hãy quên tôn giao và truyền thống ngay đi.
Chúng ta hãy bắt đầu nhìn Lời thánh của Thượng Đế.
Ma-thi-ơ 7:13-14
Đây là con đường chật và chỉ vài người tìm thấy nó.
Để tìm thấy con đường chật chội này, chúng ta phải làm theo đây:
Hãy tin Kinh Thánh 100% là Đức Chúa Trời soi dẫn
Hãy học theo Kinh thánh chớ chấp nhận lời con người.
Hãy phân định từ đúng đắn.
Khi con đường đến sự cứu rỗi, chúng ta không nên phải nhặt và chọn những
câu Kinh thánh và tạo thành lý thuyết và làm cho nó khớp. Chúng ta học đơn
giản lời dạy của Đấng Christ và những sự thực hành của các môn đồ.
TẤM LÒNG
Ma-thi-ơ 16:18-19
Chúa Jesus đang nói trong câu Kinh thánh này và Ngài ban cho Phi-e-rơ chìa
khóa để mở nước trời.
Ma-thi-ơ 28:19
Hãy báp têm nhân danh. Nếu chúng ta làm báp têm nhân danh của ba sự bày
tỏ, thì chúng ta sẽ nên làm báp têm nhân danh Chúa Jesus. Chúng ta không
bao giờ nhìn thấy trong Kinh Thánh ba chức vụ của Cha, Con và Thánh Linh
được nói qua bất kỳ người nào trong báp têm cả. Danh của Cha là gì? Jesus.
Giăng 5:43 nói, “ta đến trong danh của Cha...” Danh của con là gì? Jesus
(Ma-thi-ơ 1:21). Danh của Thánh Linh là gì? Jesus. Giăng 14:26 nói,
“Thánh Linh mà Cha sai đến trong danh của ta...”. một người có thể là cha, là
con và có thể là một ông Mục sư. Nếu bạn muốn người đó chú ý đến bạn, thì
bạn phải gọi tên người đó. Nếu bạn muốn báp têm trong ba sự bày tỏ, thì bạn
phải nhân danh Chúa Jesus để làm báp têm. Và đây cũng chỉ là một câu Kinh
thánh trong cả một quyển Kinh thánh duy nhất nói, “...báp têm cho họ nhân
danh của Cha, của Con và của Đức Thánh Linh.”bất cứ lúc nào sau câu Kinh
thánh này thì sứ đồ cũng thực hiện trên những gì Chúa Jesus dạy, họ làm báp
têm nhân danh của Chúa Jesus. Lại, chúng ta không bao giờ nhìn thấy trong
Kinh thánh chức vụ của Cha, Con và Thánh Linh được cho bất kỳ ai áp dụng
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trong báp têm cả. Đừng mang lời của ta cho điều đó. Chúng ta hãy tiếp tục.
Mác 16:16-17
Hãy tin và hãy chịu báp têm. Những người mà tin thì sẽ nói bằng tiếng mới.
Lu-ca 24:47
Sự ăn năn và sự tha tội nên được giảng ra bằng danh của Ngài bắt đầu ở
Jerusalem.
Lu-ca 24:49
Các ngươi sẽ nhận lời hứa (Đức Thánh Linh) là uy quyền từ trên cao.
Giăng 3:5
Ai được sanh bằng nước (là báp têm) và bằng Đức Thánh Linh, nếu không thì
người đó không bước vào nước Đức Chúa Trời.
Giăng 7:38-39
Các ngươi phải tin như Kinh thánh đã nói. Nếu ngươi tin cách này, thì ngươi
sẽ nhận được Đức Thánh Linh.
Công vụ 1:8
Các ngươi sẽ nhận quyền năng sau khi Đức Thánh Linh đến trên các ngươi.
Đây sẽ là một sự kiện xảy ra quyền năng chính.
Công vụ 2:4
Chúng ta nhìn xem, tiên khởi có 120 người nhóm trong phòng. Không phải
chỉ 10 hay 20 người nhận Đức Thánh Linh thôi. Mà tất cả 120 người nhóm
trên phòng cao đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ. Sự
việc này kể cho tôi biết rằng tiếp nhận Đức Thánh và nói tiếng lạ không chỉ
cho những người nào đó thôi, nhưng cho tất cả mọi người.
Công vụ 2:37
Chúng tôi sẽ làm gì (hay chẳng hạn chúng tôi làm gì để được cứu)? Trong câu
kế tiếp, Phi-e-rơ đang giảng (Mat 16:18; Phi-e-rơ có chìa khóa nước thiên
đàng) tại Jerusalem (Lu-ca 24:47; nó sẽ bắt đầu tại Jerusalem). Sự kiện này
có ứng nghiệp Kinh thánh?
Công vụ 2:38
SỰ ĂN NĂN- Lu-ca 24:47
PHÉP BÁP TÊM TRONG DANH CHÚA JESUS- Mat 28:19, Mác 16:16,
Lu-ca 24:47, Giăng 3:5
TIẾP NHẬN ĐỨC THÁNH LINH-Lu-ca 24:49, Giăng 7:39, Công vụ 1:8,
Công vụ 2:4
Công vụ 8
Một số người nói rằng cảm xúc vui mừng, trải nghiệm chữa lành, tin nhận
Chúa Jesus hay chịu báp têm bằng nước là bằng chứng rằng họ tiếp nhận Đức
Thánh Linh. Kinh thánh nói điều gì?
Câu 5-8
Họ có niềm vui lớn không?
Yes_______ No________
Họ được chữa lành không?
Yes_______ No________
Câu 12
Họ có tin những gì giảng về Chúa Jesus Christ không? Yes_____ No_____
Câu 14-17
Họ có được báp têm trong danh Chúa Jesus Christ không? Yes____
No_____
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Họ có tiếp nhận Đức Thánh Linh giống như một kinh nghiệm Yes____
No____
tách biệt không?
Chúng ta nhìn thấy rằng tiếp nhận Đức Thánh Linh là một kinh nghiệm tách
biệt từ cảm xúc vui mừng, kinh nghiệm chữa lành, tin nhận Chúa Jesus, hoặc
chịu báp têm bằng nước.
Công vụ 10
Nhiều người nói trở nên người tốt và sống một đời sống tin kính là đủ tốt rồi,
còn đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ là chỉ trong ngày lễ Ngủ Tuần
thôi. Chúng ta hãy xem những gì Kinh thánh nói về cuộc đời bằng Cọt-nây.
Câu 1-2
Cọt nây là một người mộ đạo? Yes______ No_____
Ông ta có kính sợ Đức Chúa Trời và dành thời gian cầu nguyện? Yes_____
No___
Câu 5-6
Đức Chúa Trời có nói gì thêm cho ông để làm? Yes_____ No______
Câu 44-46
Họ có tiếp nhận Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ sau
ngày lễ Ngủ Tuần không? (Công vụ chương 2) Yes_______ No_______
Câu 47-48
Mặc dầu họ tiếp nhận Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ, họ vẫn được yêu cầu để
được làm báp têm trong danh Chúa Jesus Christ? Yes_____ No________
Công vụ 19
Những người tin có lẽ chưa nghe về Đức Thánh Linh. những người khác cảm
thấy đó không cần thiết để được báp têm. Nếu bạn được báp têm bởi Giăng
Báp-tít, bạn có suy nghĩ bạn nên được báp têm lại không? Một số người nói
đó không phải là vấn đề mà những gì được nói qua bạn khi bạn chịu báp têm.
Chúng ta hãy xem những gì Kinh thánh nói về tín hữu tại Ê-phê-sô.
Câu 1-2
Môn đồ tin nhận, nhưng họ đã nghe hay tiếp nhận Đức Thánh Linh Chưa?
Yes___ No__
Câu 3-5
Những ai được Giăng Báp-tít làm báp têm cho thì họ có nên được làm lại báp
têm lại trong danh của Chúa Jesus Christ? Yes____ No_____
Câu 6
Họ có nói tiếng lạ khi Đức Thánh Linh đến trên họ không? Yes____ No____
Chúng ta hãy xem lời dạy và viết gửi cho những hội thánh.
I Ti-mô-thê 1:3
Không dạy tín lý khác.
Ga-la 1:6-10
Đừng tìm để làm vui cho con người vì không có Phúc Âm nào khác.
II Ti-mo-thê 3:5
Hãy rời bỏ những ai mà khước từ quyền năng của Đức Thánh Linh.
Phi-líp 2:12
Hãy tiến hành sự cứu rỗi riêng của bạn bằng sự Kính sợ và run rẩy.
I ti-mô-thê 4:16
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Tín lý này sẽ cứu rỗi.
Ti-mô-thê nói không được dạy tín lý khác. Con người sẽ thay đổi tín lý này,
nhưng không tìm thấy để làm vui cho con người vì không có Phúc âm nào
khác. Hãy rời bỏ những ai mà khước từ quyền năng của Đức Thánh Linh và
tiến hành sự cứu rỗi riêng cho bạn bằng sự kinh sợ và run rẩy vì tín lý này sẽ
cứu anh em.
KẾT LUẬN
Chúa Jesus dạy:
Ăn năn
Báp têm trong danh Jesus
Tiếp nhận Đức Thánh Linh
Sứ đồ dạy:
1.___Ăn năn_____________
2.___Báp têm trong danh Jesus Christ___
3___ Tiếp nhận Đức Thánh Linh__
Bạn có tin rằng lời của Đức Chúa Trời là thật và sẽ phán
xét tất cả chúng ta không?
Yes _____
No _____
Bạn có tin rằng điều đó rất cần thiết để ăn năn và cương
quyết lìa bỏ tội lỗi và dâng cuộc đời cho Đức Chúa Trời không?
Yes _____

No

_____
Bạn có tin phép báp têm bằng nước trong danh Chúa Jesus Christ
là cách thuộc Kinh thánh để chịu báp têm không? Yes _____
No _____
Bạn có tin khi ban nhận sự ban cho của Đức Thánh Linh
bạn sẽ nói tiếng lạ như Thánh Linh cho ban nói không? Yes _____

No _____

