
BÀI 4 

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

PHẦN 2 - ỨNG DỤNG NÂNG CAO 

******* 

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   

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) 

Lu-ca 24:44  Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn 

ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về Ta 

trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên 

phải được ứng nghiệm. 

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

Ê-sai 9:5  Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con 

trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ 

được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa 

Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. (Ê-sai 9:1-6) 

 Cha chúng ta (c7) Ê-phê-sô 4:6  Chỉ có một Đức Chúa Trời 

và một Cha của  mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi 

người và ở trong mọi người. 

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

c7)  2 Phi-e-rơ 1:2  Nguyền xin ân điển và sự bình an được gia 
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thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa 

Jêsus, là Chúa chúng ta! 

  Đức Chúa Jêsus (Con)? 

 Là Con Đức Chúa Trời, có quyền phép (c3-4): Lu-ca 

1:69  Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, 

một Đấng Cứu thế có quyền phép. 

 Có quyền phép trong mọi việc: Lu-ca 24:19 Ngài hỏi rằng: 

Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-

xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong 

lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;    

 Có quyền phép để làm báp tem cho chúng ta bằng Đức 

Thánh Linh và bằng lửa:  

Lu-ca 3:16  Nên Giăng cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần 

ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; song có một 

Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày 

Ngài. Chính Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức 

Thánh Linh và bằng lửa. 

 Có quyền phép trong sự dạy dỗ: Mác 1:22  Chúng đều 

cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền 

phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. 

 Có quyền phép ra từ Ngài để chữa lành: Lu-ca 6:19  Cả 

đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra, 

chữa lành hết mọi người. (Lu-ca 8:46  Đức Chúa Jêsus phán 

rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta 

mà ra.)  

 Có quyền tha tội:  Mác 2:10  Vả, để cho các ngươi biết Con 

người ở thế gian có quyền tha tội. 

 Có quyền phép cai trị, và ban sự sống đời đời: Giăng 

17:2  Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác 
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thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã 

giao phó cho Con. 

 Có quyền phép để giữ sự phó thác cho đến cuối cùng:  

2 Ti-mô-thê 1:12  ấy lại là cớ mà ta chịu khổ. Nhưng ta chẳng hề 

hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền 

phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.  

 Có quyền phép nâng đỡ muôn vật: Hê-bơ-rơ 1:3  Con là 

sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của 

bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau 

khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn 

nghiêm ở trong nơi rất cao. 

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

Giăng 7:42  Kinh Thánh há chẳng nói rằng Đấng Christ phải ra 

từ dòng dõi vua Đa-vít sao? 

 Phục sinh từ trong kẻ chết (c4) (Công-vụ 13:30) 

Rô-ma 8:11  Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa 

Jêsus sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho 

Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ 

Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của 

anh em lại sống. Amen! 

 Là con Đức Chúa Trời (c4) Ma-thi-ơ 16:16  Si-môn Phi-e-

rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng 

sống.  Giăng 1:41  Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì 

nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) 

 Chúa chúng ta (c4) Công-vụ các Sứ-đồ 2:36  Vậy, cả nhà 

Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, 

mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng 

Christ. 

 Ban ân điển cho mọi người (c5b) 1 Tê-sa 5:28  Nguyền xin 
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ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ,Chúa chúng ta, ở với anh em.  

 Kêu gọi mọi người (c6) 2 Ti-mô-thê 1:9  Ấy chính Chúa đã 

cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải 

theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo 

ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ 

trước muôn đời vô cùng. 

b. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ gì về đời sống? 

 Lời hứa: 

 Qua Đức Chúa Jêsus, Phao-lô nhận lãnh ân điển và chức 

vụ sứ đồ (c5a) 

Ga-la-ti 1:15  Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi 

ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi. 

 Qua Chúa Jêsus chúng ta nhận ân điển và chức vụ: 

1 Cô-rinh-tô 12:4  Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ 

có một Đức Thánh Linh. 5 Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ 

có một Chúa. 6 Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một 

Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. 7 Đức 

Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự 

ích chung. 8 Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói 

khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời 

nói có tri thức. 9 Bởi một Đức Thánh Linh, cho người nầy được 

đức tin; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn 

chữa tật bịnh; 10 người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói 

tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều 

thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng 

ấy. 11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh 

mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi 

người.  28 Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh, thứ nhứt là sứ 

đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm 
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phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các 

thứ tiếng. 

(Giăng 1:16  Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có 

nhận được, và ơn càng thêm ơn.) 

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

Ngài (c5b) (Mục tiêu chính) 

 Được gọi bởi Đức Chúa Jêsus Christ (c6) Chứ không bởi 

con người 

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

Lành 

 Gương tốt cần noi theo? 

 Phao lô 

 Tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ (c1) Nhận biết và công bố 

mình là tôi tớ của Chúa 

 Được gọi làm Sứ đồ (c1b).  Mác 3:14  Ngài bèn lập mười 

hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. 

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

 Hiểu rõ đạo tin Lành (c2-6) (1 Giăng 1:1 Nghe, thấy, ngắm 

rờ về Lời sự sống) 

 Chúc phước cho người khác (c7) Chúc phước để Chúa ban 

phước.  1 Phi-e-rơ 3:9  Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa sả 

trả rủa sả; trái lại phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em 

được gọi để hưởng phước lành. 

 Thánh đồ 

 Được Đức Chúa Trời yêu thương (c7).  Giăng 13:1  Trước 

ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ 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. 

 Được gọi làm thánh đồ (c7) 1 Cô-rinh-tô 1:2  gởi cho Hội 
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thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những 

người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi 

làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận nơi nào, cầu khẩn danh 

Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và 

của chúng ta. 

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 và chia sẻ cho 

người khác. 


