
BÀI 4 

TIN LÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 
Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-7 

PHẦN 1 - ỨNG DỤNG CĂN BẢN 

******* 

1. Chuẩn bị  

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

trong luật pháp của Chúa.  Xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật 

đến và dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài.  Và xin Chúa giúp con 

làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức (năng lực) cho con.  

Con cảm ơn Chúa Jêsus, Amen! 

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? 

a. Bài học này dạy gì về: 

  Đức Chúa Trời (Cha)? 

 Sử dụng các đấng tiên tri ngày xưa (c2) 

 Ban hứa ngôn cho loài người về Đức Chúa Jêsus (c2-3) 

 Cha chúng ta (c7) 

 Đấng ban ân điển và bình an kẻ Ngài yêu dấu (c5a, 7) 

  Đức Chúa Jêsus (Con)? 

 Con Đức Chúa Trời, có quyền phép (c3-4) 

 Thuộc dòng dõi vua Đavít (theo xác thịt) (c3) 

 Phục sinh từ trong kẻ chết (c4) 

 Chúa Jêsus Christ là Chúa chúng ta (c4) 

 Ban ân điển cho mọi người (c5b) 

 Kêu gọi mọi người (c6) 

b. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ gì? 
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 Lời hứa: 

 Qua Chúa Jêsus chúng ta nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ 

(c5a) 

 Để đem dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì Danh 

Ngài (c5b) 

 Được gọi bởi Đức Chúa Jêsus Christ (c6)  

 Được ban cho ân điển và sự bình an (c7) 

 Gương tốt cần noi theo? 

 Phao lô 

 Tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ (c1) 

 Được gọi làm Sứ đồ (c1b) 

 Được biệt riêng ra để giảng Tin Lành Đức Chúa Trời (c2-6) 

 Hiểu rõ đạo tin Lành (c2-6) 

 Chúc phước cho người khác (c7) 

 Thánh đồ 

 Được Đức Chúa Trời yêu thương (c7) 

 Được gọi làm thánh đồ (c7) 

5. Áp dụng 

- Cầu nguyện theo sự dạy dỗ: Con cảm tạ ngợi khen Đức 

Chúa Trời, Cha kính yêu của chúng con.  Cảm ơn về Tin lành 

quyền phép của Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa 

của chúng con.  Bởi ân điển và bình an của Ngài, xin giúp con 

giảng Tin lành của Ngài ra mọi nơi nào chúng con đi. 

- Viết ra những điều cần thiết cho bạn. 


