
BÀI 1 

MỘT HỘI THÁNH PHẤN HƯNG 
Kinh thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-14   

PHẦN 2: ỨNG DỤNG NÂNG CAO 
******* 

1. Chuẩn bị 

Cầu nguyện:  Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng (kỳ 

diệu) trong luật pháp của Chúa Xin Thần lẽ thật đến và dẫn con 

vào mọi lẽ thật của Ngài .Xin Chúa giúp con làm được mọi sự 

nhờ Đấng ban thêm sức (năng lực) cho con.   

2. Đọc kỹ phần Kinh thánh 

3. Suy Gẫm:  Gia-cơ 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn 

vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng 

phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì 

kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.  

4. Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh này là gì?  
Lòng tạ ơn Chúa của Phao lô về đời sống của những người trong 

hội thánh Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca, họ sống theo Lời Chúa dạy, 

đã đem những ảnh hưởng rộng lớn cho việc phát triển hội thánh 

Chúa đến những vùng xung quanh. 

A. Bài học này dạy gì về: 

  Đức Chúa Trời? 

 Là Cha (c1, c3) (Ma-thi-ơ 6:9)  

Giăng 1:12  Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền 

phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin 

danh Ngài. (Khải-huyền 1:6) 

Ga-la-ti 4:6 Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai 

Thánh Linh của Con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba! 

Cha! (Rô-ma 8:16) 

 Đấng yêu dấu, lựa chọn chúng ta (c4) 

- Yêu dấu: Giăng 16:27 vì chính Cha yêu thương các ngươi, 

nhân các ngươi đã yêu mến Ta, và tin rằng Ta từ nơi Cha mà 

đến. 

Giăng 13:1 Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ 
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mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; 

Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến 

cuối cùng. 

- Lựa chọn: 1 Phi-e-rơ 2:9  Nhưng anh em là dòng giống 

được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân 

thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức 

của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ 

lùng của Ngài; 

 Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật (c9) 

- Hằng sống:  Phục-truyền 33:27  Đức Chúa Trời hằng sống 

là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài, Ngài 

đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, và phán cùng ngươi 

rằng: Hãy diệt đi! (Hê-bơ-rơ 7:25  Bởi đó Ngài có thể cứu toàn 

vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài 

hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.)  

- Chân thật: 1 Giăng 5:20 Nhưng chúng ta biết Con Đức 

Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng 

chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân 

thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính 

Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. (Không 

dối trá: 1 Phi-e-rơ 2:22; 1 Giăng 2:21)  

  Đức Chúa Jêsus Christ? 

 Là Chúa chúng ta (c1) Phi-líp 2:10  hầu cho nghe đến 

danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới 

đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus 

Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.  

(Công-vụ 10:36) 

 Đấng ban ân điển và sự bình an (c1)  (2 Giăng 1:3) 

Gia-cơ 1:17  Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều 

đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài 

chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải 

nào.  

 Đấng sẽ trở lại từ trên trời (c10a)  Giăng 14:3 Khi ta 

đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem 
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các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 

 Đấng Đức Chúa Trời khiến từ kẻ chết sống lại (c10b) 

1 Phi-e-rơ 1:21  Là kẻ nhân Đức Chúa Jêsus tin đến Đức Chúa 

Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, và ban sự 

vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được 

nương nhờ Đức Chúa Trời. (Rô-ma 8:11) 

 Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ ngày sau 

(c10c)  (Khải-huyền 6:17)  

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9  Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho 

chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức 

Chúa Jêsus Christ chúng ta. 

 Đức Thánh Linh? 

 Là Đấng ban quyền phép, sức mạnh và sự tin quyết 
(c5) 2 Cô-rinh-tô 10:4  Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để 

chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền 

năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. 

 Đấng ban sự vui vẻ (c6)  Ga-la-ti 5:22  Nhưng trái của 

Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn 

nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. 

B. Phân đoạn Kinh Thánh giúp bạn hiểu thế nào về 

chính mình, về hoàn cảnh hay mối quan hệ của bạn với 

người khác? 

 Có lời hứa để tin nhận?  

 Đạo tin lành bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, 

sức mạnh và sự tin quyết (c5a) 2 Cô-rinh-tô 10:4  Vả, những 

khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc 

về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có 

sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy; 5 nhờ khí giới đó chúng tôi 

đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu 

biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục 

Đấng Christ.  

 Có gương tốt nào phải noi theo? 

a. Phao-Lô; Sin-Vanh và Ti-mô-thê 
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 Hằng vì anh em mà tạ ơn (c2) 

 Thường nhắc anh em trong khi cầu nguyện (c2) 

 Nhớ mãi về đời sống tin kính của hội thánh Chúa qua 

đời sống hằng ngày (c3) 

 Bày tỏ đời sống yêu thương giữa mọi người (c5) 

 Đời sống gương mẫu để người khác bắt chước theo 

Chúa (c6)  1 Phi-e-rơ 5:3  Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm 

chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy. 

b. Gương tốt của những người trong Hội thánh 

Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca: 

 Có công việc của đức tin (c3) Gia-cơ 2:26  Vả, xác 

chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như 

vậy. 

 Có công lao của lòng yêu thương (c3) 1 Cô-rinh-tô 

15:58  Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ 

rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết 

rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. 

 Bền đổ về sự trông cậy trong Đức Chúa Jêsus Christ 
(c3) Ê-phê-sô 6:18  Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường 

làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn 

vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các 

thánh đồ. 

 Bắt chước Phao-lô và bắt chước Chúa (c6) 

1 Phi-e-rơ 5:3 chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho 

anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy.  (1 Cô-rinh-tô 10:23)  

Thi-thiên 85:13  Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu 

chân  Ngài thành con đường đáng theo. (1 Phi-e-rơ 2:21) 

 Lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo 

giữa lúc khốn khó (c6) 

 Làm gương tốt cho hết thảy tín đồ (c7) 

1 Cô-rinh-tô 10:23  Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải 

mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải 

mọi sự đều làm gương tốt.  
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- Làm cho đạo Chúa vang ra khắp mọi nơi (c8) → Phát triển 

rộng lớn 

- Đức tin có trong Đức Chúa Trời (c8b) → Không đặt  đức tin 

vào con ngươi 

- Có lòng tiếp khách (c9a) Yêu Chúa →  yêu người khác 

Hê-bơ-rơ 13:2  Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, 

đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. 

 Trở lại cùng Đức Chúa Trời (c9b) 

Phục-truyền 30:9  Khi ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-

va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn và luật lệ của 

Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng, hết ý trở lại 

cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước 

đầy-lấp.  (Được dư dật, tràn ra ngoài) 

 Từ bỏ hình tượng (c9c) Điều răn thứ nhứt  Xuất Ê-díp-

tô Ký 20:4-5; 

 Thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật (c9d) 

Hê-bơ-rơ 9:14  Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ 

Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức 

Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc 

chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào! 

Thi-thiên 31:5  Tôi phó thác thần linh tôi vào tay Chúa: Hỡi 

Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài đã chuộc tôi.   

 Đặng chờ đợi Con Ngài từ trên trời (c10) Hê-bơ-rơ 

9:28  Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất 

tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không 

phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ 

đợi  Ngài. 

 Có tội lỗi nào cần phải tránh: Tội thờ hình tượng  

Hình tượng trong lòng: Hễ bất cứ điều gì mà ta quan tâm, yêu 

thích nó hơn Chúa là ta đang thờ hình tượng đó trong lòng. 

5. ÁP DỤNG: 

- Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Jêsus kính yêu của con, 

cảm ơn Chúa về tấm gương tốt của Phao-lô, Sin-vanh, Ti-mô-

thê, và con cái của Chúa tại Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca.  Xin Đức 

https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,51,1:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,51,1:8
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,51,1:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/13:2
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,51,1:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/4/30:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,51,1:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/1/20:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/1/20:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/1/20:5
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,51,1:9
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/9:14
https://vietchristian.com/kinhthanh/forward.asp?btt,51,1:10
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/9:28
https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/57/9:28


MỘT HỘI THÁNH PHẤN HƯNG – PHẦN 2 
 

Thánh Linh thay đổi những tánh hư, tật xấu, cách ăn nết ở hằng 

ngày của con, để qua đời sống của con Tin Lành của Ngài được 

rao ra khắp chốn.  Và xin Chúa giúp con đặt đức tin của con vào 

chính mình Ngài một cách vững vàng trong mọi lúc mọi nơi.  

Xin Chúa bày tỏ trong lòng con có bất cứ điều gì mà con quan 

tâm, yêu thích nó hơn Chúa, thì xin Chúa giải cứu con ra khỏi 

những điều đó, và cho con luôn để Chúa đứng hàng đầu trong 

cuộc sống hằng ngày của con.  Trong Danh Đức Chúa Jêsus 

Christ! Amen.   

- Viết ra và chia sẻ cho người khác. 
 


