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Bài nghiên cứu Kinh Thánh. 
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CHUẨN BN 
 
 
Bài nghiên cứu Kinh Thánh sau đây được nghiên cứu chuNn bị để giải thành chương trình 
cứu rỗi cách đơn giản, hình thức một bài học cô đọng với một thầy giáo để hướng dẫn 
thảo luận hoặc tự học.  Nếu muốn, nó có thể được chia thành hai phần bằng một thời gian 
ngắn nghỉ ngơi giữa hai buổi nhóm – 30 phút.  Đề nghị giờ nghỉ ngơi ngắn được thực 
hiện sau đề tài “Vào trong các sách Phúc âm”.  Mỗi học viên tham dự phải có tài liệu 
nghiên cứu  này kèm theo Kinh Thánh (đề nghị sử dụng bản King James Version) và viết. 
 
Khi mỗi câu Kinh Thánh được đọc, học viên được đòi hỏi tham gia tích cực, đợi khi phải 
“điền vào khoảng trống” hoặc trả lời câu hỏi.  Các bài phụ chú và giải luận Kinh Thánh 
đính kèm được cung cấp ở trang 11 dành cho sự nghiên cứu về chiều sâu sau này. 
 
Có một lời đề nghị cho tất cả học viện dành ít phút cầu vấn Chúa giúp chúng ta hiểu được 
lời Ngài như Vua Đa-vít có lần thực hiện khi cầu nguyện: “Xin Ngài mở mắt con để con 
có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu của luật pháp Ngài.”  Đức Chúa Trời sẽ chúc phước 
cho các bạn khi chúng ta đồng hành với nhau “vào trong sự sáng kỳ diệu”… 
 

Các tác giả 
 
 
“… rằng các bạn phải dâng lời ca ngợi Đức Chúa Trời là Đấng đem các bạn ra khỏi nơi 
tối tăm để bước vào sự sáng kỳ diệu Ngài” I Phi-e-rơ 2:9. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 
 
Khi bước ra một căn phòng tối để ra ánh nắng, ánh sáng có thể bị loà trước mắt chúng ta.  
Khi đôi mắt chúng ta quen dần với ánh sáng, chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng và 
thưởng thức phong cảnh chung quanh ta.  Cũng giống như vậy khi chúng ta nhìn vào ánh 
sáng của Kinh Thánh, sự chói sáng của lẽ thật đôi khi làm chúng ta bị đụng chạm.  Tuy 
nhiên, khi ánh mắt thuộc linh của chúng ta được điều chỉnh, chúng ta sẽ thưởng thức 
“bước trong sự sáng”. 
 
Bài nghiên cứu này được đề ra để cho phép “bước” vào trong sự sáng kỳ diệu của Lời 
Đức Chúa Trời.  Chúng ta sẽ du hành vào Kinh Thánh bằng sự tưởng tượng chúng ta 
đang ở vào thời kỳ Chúa Jêsus và các sứ đồ, nghe họ dạy dỗ và rao giảng chương trình 
cứu rỗi.  Để thực hiện việc này, chúng ta sẽ cNn thận “chia lời lẽ thật một cách đúng đắn” 
(II Ti-mô-thê 2:15) bằng sự tập trung vào các cao điểm sáng chói của ba phần chính trong 
Tân Ước theo thứ tự niên đại bao gồm: 
 

1. Các sách Phúc âm: bao gồm lời và công việc làm của Chúa Jêsus 
2. Các sách Công vụ của sứ đồ: bao gồm các hoạt động và rao giảng của các sứ đồ. 
3. Sách các Thư tín của sứ đồ: bao gồm các thư tín của các sứ đồ gởi cho các Hội 

Thánh bắt đầu từ sách Công vụ. 
 
Chúng ta tin rằng toàn bộ Kinh Thánh được hà hơi thiêng liêng, “không phải thông giải 
cá nhân” (II Phi-e-rơ 1:20-21).  Vì vậy, mọi cố gắng được thực hiện sự trình bày lời tinh 
sạch của Đức Chúa Trời, không có sự thêm vào hay bớt đi từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh 
(Phục Truyền 4:2, Châm ngôn 30:6).  Đó không phải là ý định của chúng ta là làm giảm 
nhẹ bất cứ mối liên hệ cá nhân mà các bạn có thể có với Đức Chúa Trời.  Nó không phải 
là ước vọng của chúng tôi để khuyến dụ các bạn theo quan điểm cá  
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nhân của chúng tôi hoặc là tín điều của giáo phái nào.  Chúng tôi, đơn giản, muốn chia sẻ 
lẽ thật đã được viết.  Chỉ bằng sự công bố Kinh Thánh như là uy quyền duy nhất để bất 
cứ ai trong chúng ta có thể trông cậy đã được sự cứu rỗi, vì đó là lời của Đức Chúa Trời 
và không phải là các truyền thống loài người sẽ đoán xét tất cả chúng ta ngày sau rốt.  
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BƯỚC VÀO CÁC SÁCH PHÚC ÂM 
 
 
Giăng 1:1-5 và 14   

Từ lúc ban đầu, ……………….. là Đức Chúa Trời và trở nên xác thịt.  Jêsus 
Christ là lời sự sống của Đức Chúa Trời. 

 
Giăng 1:11-13 

Nếu chúng ta tin Ngài và tiếp nhận Ngài, Chúa Jêsus cho chúng ta quyền năng để 
trở nên con của……………….. do sự sinh đẻ siêu nhiên. 
Ngài nói xa hơn về ý nghĩa sự tái sanh cho một nhà cầm quyền Do Thái vào một 
đêm nọ…  

 
Giăng 3:1-8 

Chúa Jêsus bảo với Ni-cô-đem rằng mọi người muốn trông thấy hoặc vào Nước 
Thiên Đường, phải được tái sanh trong ……………….. và ………………... 

 
Giăng 3: 8-21 

Chúa Jêsus cũng bảo với Ni-cô-đem rằng bất cứ ai ……………….. trông Ngài 
phải có sự sống đời đời.  Chúa Jêsus nhấn mạnh đến hai yêu cầu khác nhau về sự 
cứu rỗi: một là được tái sanh và điều kia là sự tin. 

 
Giăng 7:38-39 

Này, chúng ta khám phá ra chúng ta tin Ngài (theo lời của Ngài) chúng ta sẽ nhận 
……………….. Chúng ta thấy rằng sự tin vào Kinh Thánh nhiều hơn là chỉ một 
sự thay đổi theo chúng ta nghĩ.  Đồng thời có kết quả trong các kinh nghiệm theo 
Kinh Thánh. 

 
Giăng 12:35-36 và 42-43 

Ngày hôm nay, cũng giống như trong thời Jêsus, nhiều người tin Ngài.  Nhưng họ 
sẽ không ……………….. Ngài vì sợ hãi về điều mà những kẻ khác làm hay nói.  

 
Giăng 12:44-48 (1) 

Để đáp lại sự sợ hãi của họ, Jêsus báo động trước rằng ……………….. của Ngài 
sẽ đoán xét chúng ta để chúng ta phải cNn thận, đừng từ chối nó.  Hơn nữa, chúng 
ta phải tin và vâng phục nó dù ai nói buộc làm gì. 
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Giăng 17:17-20 (2) 
Trong lời cầu nguyện của Chúa Jêsus cho các môn đồ trước khi lên thập tự giá, 
Ngài nói Lời Đức Chúa Trời là ……………….., Ngài cũng cầu nguyện cho 
chúng ta, và cho tất cả những ai tin Ngài qua lời của các sứ đồ. 

 
Tin vào lời của các sứ đồ là gì, chúng ta hãy đọc điều gì mà Jêsus nói với các sứ đồ.  Sự 
bố trí của Kinh Thánh về công tác việc trong Lu-ca 24:45-49 (3) chỉ sau cái chết của 
Chúa, sự chôn và sinh, …và chỉ trước khi sự thăng thiên của Ngài về thiên đàng. 

 
“Đoạn Ngài mở trí khôn cho môn đồ để hiểu biết Kinh Thánh.  Ngài phán: 
có lời chép rằng Đấng Christ đã chịu đau đớn, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết 
sống lại và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự 
ăn năn.  Bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.  Các ngươi làm chứng về mọi 
việc đó; ta đây sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa, còn về phần các 
ngươi hãy đợi trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi mặc lấy quyền phép 
từ trên cao.” 

 
CÁC SỨ ĐỒ CÓ RAO GIẢNG SỨ ĐIỆP MÀ CHÚA JÊSUS TRUYỀN LỆNH CHO 
HỌ PHẢI CÔNG BỐ? 
 
LỜI HỨA CỦA CHA ĐÃ LÀM TRÒN NHƯ THẾ NÀO? 
 
Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình vào Lời của Chúa bằng cách thấy điều gì được rao 
giảng và xảy ra tại thành Giê-ru-sa-lem… 
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VÀO TRONG SÁCH CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 
 
 
Công vụ 1:3-5 

Khi chúng ta bước vào sách các công vụ, chúng ta lập tức khám phá rằng lời hứa 
của Cha là phép báp-têm bằng ….................  ….................. 

 
Công vụ 2:1-17 

Khi các sứ đồ đang ở trong thành Giê-ru-sa-lem, họ, chung với nhiều người khác, 
được đầu sự vui mừng với Đức Thánh Linh và bắt đầu nói …................. theo như 
Đức Thánh Linh cho họ nói.  Nhiều kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến, họ sững 
sờ nghe các môn đồ nói các thứ tiếng và hỏi rằng: “Điều này có nghĩa là gì?”  Phi-
e-rơ giải thích rằng lời đã được hứa đến từ Đức Thánh Linh và để rao giảng về 
Đấng Christ và về nguồn gốc chương trình cứu rỗi của sứ đồ.    

 
Công vụ 2:36-39 (4) 

Khi họ nghe lời giảng của Phi-e-rơ, họ tin rằng Jêsus Christ là Chúa, và là Đấng Cứu 
Thế, họ rầu rĩ vì tội lỗi của họ và hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ phải làm sao.  Phi-e-rơ trả 
lời bằng sự rao giảng sứ điệp mà Chúa Jêsus đã truyền lệnh trong Lu-ca 24:45-49 
trong ánh sáng của sứ điệp, hãy xem xét ba yếu tố của chương trình cứu rỗi mà Phi-e-
rơ rao giảng trong câu 38. 

1. Sự ăn năn. 
2. Tha tội bằng phép báp-têm trong danh của Chúa Jêsus Christ. 
3. Nhận lãnh ân từ của Đức Thánh Linh. 

 
GHI CHÚ: Công vụ 2:38 là sự trọn vẹn của hai chữa “tái sinh”; các yêu cầu của Chúa 
Jêsus cần thiết để vào Nước Thiên Đàng (Giăng 3:5).   
Sanh bởi nước có nghĩa là phép báp-têm trong danh Jêsus. 
Sanh bởi Thánh Linh, đổ đầy Thánh Linh. 
 

Bây giờ hãy xem một số các ví dụ khác về sự tái sinh bằng nước. 
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Và Thánh Linh như Lời của Chúa Jêsus ban cho các sứ đồ được tiếp tục rao giảng qua 
sách các Công vụ. 
 

PHI-LÍP RAO GIẢNG TRONG XỨ SA-MA-RI, CÔNG VỤ 8… 
 
GHI CHÚ: Vài người nói rằng trong khi họ kinh nghiệm sự vui mừng hoặc khi họ tin 
Chúa Jêsus hoặc khi họ được báp-têm, tức khắc họ được đầy Thánh Linh, nhưng lời Chúa 
nói gì? 
 
Công vụ  8:5-8 - Họ có sự vui mừng to lớn không?         Có …..  Không ….. 
 8:12 - Họ có tin Jêsus Christ không?        Có …..  Không ….. 
 8:14-17 (5) - Họ có nhận phép báp-têm trong danh của Ngài không?   
                                                                                                     Có …..  Không ….. 
  - Họ có nhận lãnh Đức Thánh Linh như là một kinh nghiệm riêng                     

lẽ và cá biệt không?  Có …..  Không ….. 
 

PHI-E-RƠ RAO GIẢNG CHO DÂN NGOẠI, CÔNG VỤ 10… 
 
GHI CHÚ: Vài người nói rằng có tôn giáo là đủ rồi hoặc chứng cớ của báp-têm trong 
Đức Thánh Linh là việc nói tiếng lạ chỉ dành cho Ngày Lễ Ngũ Tuần mà thôi.  Nếu Kinh 
Thánh nói như vậy là thật, thì điều đó là thật.  Nhưng lời Chúa cho chúng ta thấy qua 
kinh nghiệm của gia đình Cọt-nây là không thật sao. 
 
Công vụ  10:1-2 - Cọt-nây có phải là người có đạo không? Có …..  Không ….. 
 10:5-6 (6) - Đức Chúa Trời có cái gì hơn nữa để cho ông? 
    Có …..  Không ….. 

 10:44-46 - Họ có nhận lãnh Đức Thánh Linh và nói tiếng lạ sau ngày Ngũ 
Tuần? Có …..  Không ….. 

 10:47-48 - Họ có tiếp tục nhận phép báp-têm trong danh Jêsus? 
    Có …..  Không ….. 

 
PHAO-LÔ RAO GIẢNG VỀ SỨ ĐỒ GIĂNG BÁP-TÍT, CÔNG VỤ 19… 

 
LƯU Ý: Nhiều tín đồ chưa nghe lời hứa về ban cho Đức Thánh Linh.  Đồng thời, họ còn 
nói không cần thiết để nhận phép báp-têm hay phép báp-têm lại (nếu các bạn nhận phép 
báp-têm của Giăng Báp-tít, bạn có nghĩ rằng đó là điều cần thiết để làm phép báp-têm lại, 
sử dụng phương thức báp-têm khác?).  Nhiều người cho rằng không thành vấn đề.  Nếu 
Kinh Thánh nói không thành vấn đề, nó sẽ không thành vấn đề, nhưng… cái gì nếu Kinh 
Thánh chỉ cho chúng ta có vấn đề? 
 
Công vụ 19:1-2 - Họ là tín đồ nhưng họ đã nghe hay lãnh Đức Thánh Linh? 
    Có …..  Không ….. 

 19:3-5 (7) - Những người nhận phép báp-têm của Giăng Báp-tít có phải được 
báp-têm lại trong danh Jêsus? Có …..  Không ….. 
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 19:6 - Khi nhận lãnh Đức Thánh Linh có được kèm theo chứng cớ nói 

tiếng lạ? Có …..  Không ….. 
 
Chúng ta đã thấy rằng các sứ đồ rao giảng về sứ điệp cứu rỗi như sau: 
… Đời sống của Đấng Christ, sự chết của Ngài, sự chôn và phục sinh. 
… Ăn năn với Chúa và tin Jêsus Christ. 
… Nhận báp-têm trong nước bằng sự nhúng chìm trong danh Jêsus. 
… Nhận ân từ của Đức Thánh Linh (được kèm theo việc nói tiếng lạ.) 
 
Bây giờ chúng ta hãy đọc điều gì các sứ đồ nói về sứ điệp cứu rỗi mà họ công bố trong 
sách Công vụ.  Chúng ta có thể làm việc này bằng cách đọc tiếp sách Thư tín mà họ viết 
cho các người tin Chúa. 
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SÁCH THƯ TÍN 

 
 
Khi chúng ta đọc sách Thư tín, chúng ta lưu ý là sự mạnh mẽ của các sứ đồ cảm nhận về 
Tin Lành cứu rỗi.  Không phải vì cớ đang có sự đoán xét nhưng vì cớ họ hiểu Lời Chúa 
ban cho họ và công bố sẽ có sự đoán xét loài người. 
 
Phi-e-rơ nói gì? 

“Anh em làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật… được tái sinh… bởi 
lời Đức Chúa Trời… và lời này ra từ Phúc âm mà tôi giảng cho anh em” (I Phi-e-
rơ 1:22-25). 

 
Phi-e-rơ hỏi một câu hỏi: 

“Sự cuối cùng của những kẻ không vâng phục lời Chúa như thế nào?” (I Phi-e-rơ 
4:17-18). 

 
Phao-lô cho câu trả lời: 

“Chúa Jêsus từ trời hiện đến với thiên sứ và quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng 
báo thù những kẻ chẳng nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục Tin Lành 
của Chúa Jêsus Christ.  Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và 
sự vinh hiển của quyền phép Ngài (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:7-9). 

 
Phao-lô nói gì? 

“Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội vã bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Chúa Jêsus 
Christ, đặng theo Tin Lành khác.  Chẳng có Tin Lành nào khác nhưng có mấy kẻ 
làm rối trí anh em và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ.  Nhưng nếu có ai, 
hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một Tin Lành nào 
khác với Tin Lành chúng tôi đã rao tuyền cho anh em, thì người ấy đáng bị rủa sả.  
Bây giờ, tôi nói lại: Nếu ai truyền cho anh em một Tin Lành nào khác với Tin 
Lành anh em đã nhận thì người ấy đáng bị rủa sả.” (Ga-la-ti 1:6-9). 
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CHỈ CÓ MỘT PHÚC ÂM 
 
Gia-cơ nói gì? 

“… nhận lòng nhu mì là lời được ghi khắc trong lòng là lời của linh hồn anh em.  
Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.  Vì nếu kẻ nào nghe lời 
mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương thấy rồi thì 
đi, liền quên mặt thể nào.” (Gia-cơ 1:21-24). 

 
LỜI CHÚA CÓ THỂ CỨU LINH HỒN ANH! 

 
Gia-cơ bảo nếu chúng ta thấy điều gì chúng ta cần làm cũng giống như khi chúng ta nhìn 
vào “tấm gương của Lời Đức Chúa Trời”, chúng ta phải làm theo.  Hãy để chúng ta xem 
xét cái gì chúng ta sẽ làm với điều gì chúng ta đã nghe. 
 

KẾT LUẬN 
 

Chúng ta có tin lời Đức Chúa Trời là chân thật và sẽ phán xét chúng ta?   
Chúng ta có tin Chúa Jêsus Christ là Chúa là Đấng Cứu thế của chúng ta?   
Chúng ta có tin cần phải có sự ăn năn bằng quyết tâm xa rời tội lỗi và phó mạng sống cho 
Đức Chúa Trời? 
Chúng ta có tin phép báp-têm nước trong danh Jêsus Christ là phương pháp của Kinh 
Thánh về phép báp-têm? 
Chúng ta có tin phép báp-têm trong Đức Thánh Linh dành cho bạn ngày nay và khi nhận 
lấy phép báp-têm đó có lặp theo tiếng nói lạ, như lời Kinh Thánh nói? 
 
Nếu các bạn tin những điều này, hãy cầu nguyện ngay bây giờ, nài xin Chúa cho phép 
bạn kinh ghiệm tất cả những gì Ngài cho bạn!  
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PHỤ TRANG 
 
 
(1) Ma-thi-ơ 7:13-24 

GHI CHÚ: Đức Chúa Trời lưu ý các Tin Lành giả và sự quan trọng là làm theo 
Lời chớ không phải nghe Lời Đức Chúa Trời. 

 
(2) Ma-thi-ơ 16:15-19 

GHI CHÚ: Phi-e-rơ nhận được “chìa khoá thiên đàng” vì Chúa Jêsus đã bày tỏ 
cho ông Ngài là ai. 

 
(3) Những “nhiệm vụ lớn lao khác” 

GHI CHÚ: Ma-thi-ơ 28:18-20, chữ “danh” số ít dùng trong mạng lệnh về phép 
báp-têm.  Các sứ đồ vâng lời dạy khi làm phép báp-têm chỉ dùng danh Jêsus, và 
không dùng các danh hiệu khác đã được lưu ý ở đây (xem Công vụ 4:18). 
Mác 16:15-18, sự quan trọng của phép báp-têm nước và các dấu hiệu cho tín đồ. 

 
(4) Ma-thi-ơ 16:15-19 

GHI CHÚ: Phi-e-rơ được trao “chìa khoá thiên đàng” dùng nó để mở “cửa thiên 
đàng” bằng sự rao giảng sứ điệp nguyên thuỷ của sứ đồ về sự cứu rỗi lần đầu tiên. 

 
(5) Công vụ 8:35-39 

GHI CHÚ: Phi-líp phải lưu ý đến phép báp-têm khi ông rao giảng về Chúa Jêsus 
cho hoạn quan Ê-thi-ô-pi, vì hoạn quan đòi được làm phép báp-têm trong nước.  
Từ gốc Hy Lạp “bapto” dịch ra “baptize” có nghĩa là “bọc hoàn toàn trong nước, 
nhận chìm” (xem Rô-ma 6:3-4). 

 
(6) Công vụ 10:34-43 

GHI CHÚ: Phi-e-rơ giảng về cuộc đời và uy quyền của Jêsus Christ cũng như sự 
chết, sự chôn và sự phục sinh của Ngài. 

 
(7) I Phi-e-rơ 3:20-21 

GHI CHÚ: Theo Phi-e-rơ phép báp-têm là một phần cần thiết của chương trình 
cứu rỗi. 

 
Chúng tôi khích lệ các bạn đọc hết các sách Phúc âm, Công vụ, và Thư tín một cách chi 
tiết và tiếp tục bước đi “trong sự sáng kỳ diệu của Ngài”! 
 


