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Bài 1 
 

ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST 
CÓ MỘT KHÔNG HAI 

 
MỤC ĐÍCH: 
 
 Xem xét tính độc nhất vô nhị của Đức Chúa Giê-xu 
Christ, Ngài biến Cơ đốc giáo theo Kinh thánh  thành tôn giáo 
chân thật và độc nhất vô nhị. 
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP:  
 
 Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc : 
 
 1. Hiểu biết cơ bản về tính độc nhất vô nhị của Đức Chúa Giê-xu 
Christ. 
 2. Những bằng chứng Kinh thánh đề cập đến tính độc nhất vô nhị 
nầy. 
 
GIỚI THIỆU: 
 
 Chúa Giê-xu là trọng tâm – nền tảng chính – của Cơ đốc giáo. 
Giờ đây chúng ta hãy xem xét năm phương diện chứng minh  
Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị. 
 
 I. CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ VÌ NGÀI LÀ MỘT 
NHÂN VẬT CỦA LỊCH SỬ, CÓ THỂ HỌC BIẾT VỀ NGÀI TRONG 
LỊCH SỬ. 
 
 Chúa Giê-xu thực sự là một nhân vật của lịch sử, Ngài đã sống 
trên đất nầy trong 33 năm. Hầu hết các tôn giáo khác đều nói về 
một vị thần hay nhiều vị thần, nhưng chẳng có một tường trình nào 
trong lịch sử để cho học viên có thể nghiên cứu về họ. 
 
 Những sự kiện sau đây bày tỏ Chúa Giê-xu có thật trong lịch sử: 
 
 A. Bảng gia phổ của Đức Chúa Giê-xu Christ cho thấy Ngài là 
một nhân vật của lịch sử (Mathiơ 1.1-17; Luca 3.23-38). Tại sao các 
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trước giả Tân ước cung ứng những bảng gia phổ chi tiết như thế trừ 
phi họ đang viết về một nhân vật lịch sử có thật, đời sống và chức 
vụ của nhân vật ấy đã được ghi chép lại trong lịch sử? 
 
 B. Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu 
ước có quan hệ tới một nhân vật lịch sử, là Đấng hầu đến (Sáng 
thế ký 3.15; 49.10; Phục truyền luật lệ ký 18.15; Thi thiên 118.22-
23; Êsai 7.14, 52.13-53.12; Đaniên 9.24-27; Xachari 9.9; 12.10). 
 
 C. Chúa Giê-xu đã ảnh hưởng đến thế giới nầy rất lớn bằng 
cách sống trong thế giới đó: 
 
 1. Hội thánh Cơ đốc nhóm lại vào Chúa nhật. Nhiều sử gia 
công nhận Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết vào Chúa nhật. 
 
 2. Hệ thống lịch của chúng ta đã dựa theo đời sống của Chúa 
Giê-xu (AD[Sau công nguyên]=năm của Chúa). 
 
 3. Nhiều đời sống xuyên suốt lịch sử đã được Đức Chúa Giê-
xu Christ tác động. (Có lẽ quí vị nên chia sẻ nhiều trường hợp cho 
thấy Chúa Giê-xu đã tác động thể nào lên chính đời sống của  
quí vị). 
 
II . CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ VÌ NGÀI BÌNH ĐẲNG 
VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI. 
 
 A. Sự hoá thân thành xác thịt chứng tỏ Ngài bình đẳng với Đức 
Chúa Trời.  
 Mathiơ 1.23 – Emmanuên có nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng 
chúng ta”.   
 
 B. Giăng 1.1 xác nhận Chúa Giê-xu bình đẳng với Đức Chúa Trời.   
 
 Giăng 1.14 nói rõ rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đang ở 
trong loài xác thịt. 
 
 C. Hãy chú ý cụm từ “TA LÀ” trong tin lành Giăng (Giăng 6.35; 
8.12; 9.5; 10.7,9; 10.11, 14; 11.25; 14.6; 15.1, 5). Trong Xuất Êdíptô 
ký 3.14 Đức Chúa Trời tự xác nhận với Môise Ngài là Đấng “TA LÀ”. 



                                                       
             10 

 
 D. Lời tuyên xưng trong Philíp 2.6-11 – đặc biệt hãy chú ý hai câu 
10-11, cho thấy Hội thánh đầu tiên vốn hiểu rõ Đức Chúa Giê-xu 
Christ là một với Đức Chúa Cha. 
 
 Lưu ý: Bất kỳ ai dạy rằng Chúa Giê-xu không bình đẳng với Đức 
Chúa Trời là đang ở trong sự sai lầm và họ đang chối bỏ những gì 
Kinh thánh nói rất rõ ràng.  
 
III . CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ VÌ TÌNH YÊU CỦA 
NGÀI DÀNH CHO NHÂN LOẠI. 
 
 Có thể nói Chúa Giê-xu là nhân vật đáng yêu nhất đã từng sống. 
Chúng ta hãy xét một cách tóm tắt năm trường hợp về tình yêu của 
Chúa Giê-xu. 
 

A. Chúa Giê-xu chăm sóc cho trẻ con (Mathiơ 19.13-15; 18.1-9). 
 

 B. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ Ngài phải yêu thương nhân loại 
(Mathiơ 5.43-48; Mác 12.28-33; Galati 5.14, 22; Côlôse 3.14-19; I 
Giăng 3.14-23). 
 
 C. Chúa Giê-xu chăm sóc cho kẻ đau, dù xã hội đã chối bỏ họ. 
(Mathiơ 8 – 9; 15.21-28; 21.14-15). 
 
 D. Chúa Giê-xu bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho nhân loại bằng 
hành động cao cả trong sự chữa lành, chịu chết trên thập tự giá và 
sống lại từ kẻ chết vì tội lỗi của nhân loại (Giăng 3.16; Rôma 5.8). 
 
 Tình yêu của Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài là một với Đức Chúa 
Cha, và là Đấng đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta để chúng ta có được 
mối tương giao với Đức Chúa Trời, đã khiến cho Phaolô đã thốt ra 
những lời  thật đẹp đẽ trong Rôma 8.35-39. 
 
 E. Đức Chúa Giê-xu Christ đem đến một mối tương giao đời đời 
yêu thương cho những ai chịu tin theo Ngài (Giăng 3.16). 
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IV.- CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TRONG QUYỀN NĂNG 
THA TỘI CỦA NGÀI. 
 
 A. Mặc dù nhiều tôn giáo không dạy con người có nhu cầu về sự 
tha tội, sâu lắng bên trong, mỗi người đều có một nhu cầu được tha 
thứ về tội lỗi(Roma 3.23). 
 
 B. Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất có quyền tha tội và phục hồi lại 
mối tương giao với Đức Chúa Trời (Roma 6.23). 
 
 C. Chúa Giê-xu có quyền tha tội vì Ngài là Đức Chúa Trời và đã 
minh chứng quyền phép tha tội của Ngài nhờ sự chết của Ngài trên 
thập tự giá và sống lại từ kẻ chết (Mathiơ 28.18). 
 
 D. Khi hết thảy mọi sự nầy là thật về Đức Chúa Giê-xu Christ, thì 
chỉ có Ngài, và một mình Ngài, có thể tha thứ mọi tội lỗi của nhân 
loại (lưu ý Hêbơrơ 10.1-18; Giăng 14.6). 
 
V.- CHÚA GIÊ-XU LÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ VÌ NGÀI THAY ĐỔI 
NHIỀU ĐỜI SỐNG. 
 
 Xuyên suốt lịch sử của Hội thánh, nhiều đời sống (hàng triệu 
người nam, người nữ) đã được thay đổi nhờ Đức Chúa Giê-xu 
Christ. 
 
 A. Chúa Giê-xu đã làm thay đổi đời sống của quí vị. 
 

B. Chúa Giê-xu đã làm thay đổi đời sống của nhiều người khác. 
 
Phần kết luận: 
 
 Một vị giáo sư theo thuyết bất khả tri (agnostic) tại một Đại Học 
Đường Ấn Độ Giáo từng hỏi một Cơ Đốc Nhân huyền thoại người 
Ấn độ có tên là Sadhu Sundar Singh ông đã tìm thấy điều chi là độc 
nhất vô nhị trong Cơ đốc giáo. Singh đáp: “Tôi đã gặp Đấng Christ”. 
Vị giáo sư kia, với sự nóng vội, đã nhất trí rằng ông biết Singh đã 
gặp được Đấng Christ, nhưng ông ta lại muốn biết ý niệm, nguyên 
tắc hay lẽ đạo nào thật là ly kỳ đến nỗi Singh hiện đã tìm được mà 
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trước đó thì không. Singh đáp: “Cái đặc biệt mà tôi đã tìm được 
chính là Đấng Christ”. 
 
 Nầy các bạn ơi, Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị. Chưa bao giờ có, 
cũng sẽ không bao giờ có nhân vật nào khác giống như Đức Chúa 
Giê-xu Christ. Vì cớ đó, Cơ đốc giáo, là tôn giáo đã được hình thành 
trên Đức Chúa Giê-xu Christ, là tôn giáo độc nhất vô nhị và rất chân 
thật trên thế gian. 
 

 Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị vì Ngài là một nhân vật của lịch 
sử. 

 Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị vì Ngài là Đức Chúa Trời. 

 Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị trong tình yêu của Ngài dành 
cho nhân loại. 

 Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị trong khả năng tha tội của 
Ngài. 

 Chúa Giê-xu là độc nhất vô nhị vì Ngài làm thay đổi nhiều đời 
sống.            

 
 Hãy giảng và dạy tính cách độc nhất vô nhị của Đức Chúa Giê-xu 
Christ vì con người cần sự tha tội mà Ngài đang hiến cho và một 
mối giao thông với Ngài (Mathiơ 11.27-30). 
 
Bài ôn: 
 
Tài liệu nầy được soạn thảo để giúp cho học viên trong việc đánh 
giá sự hiểu biết rõ ràng về tính cách độc nhất vô nhị của Đức Chúa 
Giê-xu Christ. 
 
 1. Hãy liệt kê ra năm đặc điểm về tình cách độc nhất vô nhị của 
Đức Chúa Giê-xu Christ đã trình bày trong bài học nầy. 
 
 2. Đối với từng đặc điểm, hãy trình bày hai bằng chứng theo Kinh 
thánh cổ vũ những lời xưng nhận về tính độc nhất vô nhị của Chúa 
Giê-xu.    
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Bài 2 
 

THẬP TỰ GIÁ CỦA ĐẤNG CHRIST 
 
 
MỤC ĐÍCH: 
 
          Giúp cấp lãnh đạo Cơ đốc biết rõ tầm quan trọng của sự 
đóng đinh trên thập tự giá trong đời sống, và chức vụ của Đức 
Chúa Giê-xu Christ, và ý nghĩa của sự ấy trong lịch sử.  
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
          Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
 1. Sự hiểu biết về tác động của sự đóng đinh trên thập tự giá về 
mặt lịch sử. 
 2. Sự hiểu biết về bổn tánh của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra qua 
sự đóng đinh trên thập tự giá. 
 
GIỚI THIỆU: 
 
 1. Thập tự giá được công nhận là dấu hiệu chung khi nói tới Hội 
Thánh Cơ đốc. Người ta đeo dấu hiệu thập tự quanh cổ của họ, 
nhiều nhà thờ đặt thập tự giá trên nóc toà nhà, v.v… 
 
 2. Phaolô đã giảng về thập tự giá, đã kinh nghiệm Đấng Christ 
phục sinh (I Côrinhtô 2.2). 
 
 3. Phép báp têm và Tiệc Thánh của Chúa đều được liên kết mật 
thiết với sự chết và sự sống lại của Đấng Christ. 
 
 4. Thật là quan trọng khi nhìn nhận rằng thập tự giá và sự sống lại 
giải thích cho nhau (người ta không thể hiểu điều nầy mà không có 
điều kia). Vì cớ đó, bài học nầy sẽ chủ yếu tập trung vào thập tự giá, 
nhưng cũng sẽ nhắc tới một vài điều quanh sự sống lại. 
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Phân tích: 
 
 Hãy xem xét:  I Côrinhtô 1.18-2.5; Roma 3.21-31; 5.8; 6.23 
 
I . TÁC ĐỘNG CỦA THẬP TỰ GIÁ VỀ MẶT LỊCH SỬ. 
 

A. Những tác động trong thế kỷ đầu tiên. 
 
 1. Vào thế kỷ đầu tiên, sự chết trên thập tự giá bị xem là một 
trong những loại hình phạt thấp hèn, tàn bạo nhất. 
 
 2. Mục đích sự chết của Đấng Christ là gì? (Hãy đọc Rôma 3.21-
31; 6.23; Êsai 53). 
 
 a. Đấng Christ chịu chết để giúp cho loài người tội lỗi được 
phục hoà lại với một Đức Chúa Trời thánh khiết, yêu thương và vô 
tội. 
 b. Sự chuộc tội có tính cách thay thế có nghĩa là Đấng Christ 
đã chịu thương khó thay thế cho chúng ta; Ngài đã gánh lấy tội lỗi 
chúng ta. Ngài đã chịu chết thay cho chúng ta khi Ngài gánh lấy cơn 
thạnh nộ trên chính mình Ngài.  
 i.  Có người cho rằng  quan niệm chuộc tội có tính thay thế là 
trái luân lý khi Đức Chúa Trời bị xem là đang hình phạt một con 
người vô tội. Tuy nhiên, đừng quên rằng Đấng Christ đã tình nguyện 
vác lấy thập tự giá trên chính mình Ngài. 
 ii.  Hơn thế nữa, quan niệm chuộc tội có tính thay thế chỉ có 
ý nghĩa khi Đấng Christ LÀ ĐỨC CHÚA TRỜI.     

B. Những tác động trong hiện tại. 
 
 1. Thập tự giá dạy chúng ta biết gì về tình yêu thương của Đức 
Chúa Trời? (Hãy xem lại Roma 5.8; Giăng 3.16). Tân ước xem thập 
tự giá là một trong những trường hợp rõ ràng nhất về tình yêu 
thương của Đức Chúa Trời. 
 
 2. Đâu là phạm vi tác động của thập tự giá? (Côlôse 1.20).   
 
 C. Những tác động trong tương lai. 
 



                                                       
             20 

 1. Thập tự giá là dại dột đối với những ai đang hư mất (I 
Côrinhtô 1.18-25). 
 
 2. Nếu quí vị muốn tạo ra một hình ảnh đề cập đến  cách Đức 
Chúa Trời tỏ mình Ngài ra cho nhân loại, quí vị sẽ vẽ gì nào? Muốn 
cứu chuộc nhân loại thì cần điều gì? (Hãy thảo luận). 
 
 3. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Con Ngài chịu chết theo cách 
nầy? 
 
II . BỔN TÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ BÀY TỎ RA TẠI THẬP 
TỰ GIÁ.  
 
 Chúng ta nên để thì giờ xem xét bổn tánh Đức Chúa Trời đã 
bày tỏ ra sao vì Kinh thánh đã được viết ra chủ yếu dạy cho 
chúng ta biết về Đức Chúa Trời và chúng ta phải đáp ứng cùng Ngài 
như thế nào. (Nhiều ý niệm đã được đề ra trong chương trước).  
 
 A. Nhân tính của Đấng Christ.  
 
 1. Chúa Giê-xu chính là sự bày tỏ rõ ràng nhất về Đức Chúa 
Trời; vì Ngài là “Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt”. 
 2. Nếu quí vị đọc các sách Tin Lành và nhận định theo văn học, 
quí vị sẽ thấy rằng đỉnh cao nằm ở thập tự giá / sự sống lại.  Chức 
vụ của Chúa Giê-xu đang chỉ ra điều gì? Về thập tự giá / sự sống 
lại. 
 
 3. McGrath, trong Thần học về thập tự giá của Luther (trang 
171), nói: “Bất kỳ một nỗ lực nào tìm kiếm Đức Chúa Trời ở đâu 
khác hơn nơi thập tự giá của Đấng Christ đều là lý luận suông cần 
phải bị bác bỏ: Nhà thần học dù muốn dù không cũng buộc phải đối 
diện với mầu nhiệm Đức Chúa Trời bị đóng đinh trên thập giá”. 
 
 B. Sự công bình của Đấng Christ.  
 
 Tại thập tự giá, sự công bình của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra. 
Hãy xem lại Rôma 3.21-26. 
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 1. John Stott, trong quyển Thập tự giá của Đấng Christ (trang 
211) nói: 
 “Bởi cách Ngài xưng công bình chúng ta, Ngài cũng xưng công 
bình cho chính mình Ngài”. 
 
 2. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình, vì 
thế Ngài PHẢI trừng phạt tội lỗi, và Ngài bày tỏ sự công bình bằng 
cách xử tử nó trên chính mình Ngài.      
 

C. Tình yêu thương của Đấng Christ.  
 
 Tại thập tự giá, tình yêu của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra – hãy 
xem lại Giăng 3.16; Rôma 6.23, v.v… Trong xã hội của chúng ta, 
chúng ta thường thử tìm kiếm tình yêu của Đức Chúa Trời trong 
những kinh nghiệm riêng tư và trong những cảm xúc của chúng ta. 
Những kinh nghiệm nầy có thể đúng đắn, song Đức Chúa Trời vẫn 
là một Đức Chúa Trời yêu thương trong sự chịu khổ, đau đớn và 
chịu chết. Muốn tìm gặp tình yêu của Đức Chúa Trời chúng ta phải 
nhắm vào thập tự giá. 
 

D. Lòng thương xót của Đấng Christ.  
 
 Tại thập tự giá, sự thương khó của Đức Chúa Trời với nhân tánh 
đã được bày tỏ ra. Đức Chúa Trời vốn hiểu rõ mọi sự đau khổ của 
chúng ta. 
 
 E. Sự khôn ngoan của Đấng Christ.     
 
 Tại thập tự giá, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra 
(I Côrinhtô 1.18-2.5). 
 
 F. Sự ngay thẳng của Đấng Christ.  
  
Thập tự giá dạy rằng Đức Chúa Trời xem tội lỗi rất nghiêm trọng. 
 
 G. Quyền phép của Đấng Christ.  
 
 Tại thập tự giá, quyền phép của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra (I 
Côrinhtô 1.18-2.5). 
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Phần kết luận: 
 
 Thập tự giá cho thấy rằng sự mặc khải của Đức Chúa Trời có thể 
làm cho lý trí con người lấy làm khó chịu  (xin xem lại mục E. ở 
trên). Tâm trí của con người mong nhìn thấy gì nơi sự mặc khải của 
Đức Chúa Trời? (Hãy đọc lại I Côrinhtô 1.18-2.5).    
 
 McGrath, trong quyển Lẽ Mầu Nhiệm của Đấng Christ (trang 105) 
nói rằng: 
 
 Đức Chúa Trời đã được tỏ ra tại thập tự giá – nhưng Ngài dường 
như không có mặt ở đó… Mặc dù sự thật không ai khác hơn chính 
Đức Chúa Trời là Đấng đã được tỏ ra trong “sự thương khó và thập 
tự giá của Đấng Christ”, nhưng chúng ta không dễ nhận ra đó chính 
là Đức Chúa Trời vì chúng ta đã có định kiến Đức Chúa Trời phải 
như thế nào, và Ngài phải được mặc khải dưới dạng như thế nào.    
 
I. Hãy đọc Luca 9.23. Đấng Christ tin Cơ đốc nhân sẽ kinh nghiệm 
thập tự giá trong thế gian nầy. 
 
II. HÃY XEM LẠI MỐI CĂNG THẲNG GIỮA ĐỨC TIN VÀ KINH 
NGHIỆM CỦA CHÚNG TA; GIỮA CÁI “BÂY GIỜ, NHƯNG CHƯA 
THẤY”. 
 
 A. Vương quốc đang hiện hữu ở đây, nhưng chưa thấy rõ cách 
trọn vẹn (xem Mathiơ 13.31-32).  
 
 B. Đối với Cơ đốc nhân, ma quỉ đã bị đánh bại, nhưng chưa bị tiêu 
diệt. 
 
 C. Chúng ta đang kinh nghiệm một số ơn phước nhờ sự sống lại 
của Đấng Christ, nhưng sự đầy dẫy, tuyệt đích hãy còn trong tương 
lai.  
 
 D. McGrath, trong quyển Lẽ Mầu Nhiệm của thập tự giá , (trang 
108), nói: 
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 Cuộc sống dưới thập tự giá nghĩa là phải sống Ngày Thứ Sáu 
Thương Khó trong hy vọng của Ngày Lễ Phục Sinh, biết rõ rằng 
Đức Chúa Trời không hề vắng mặt hay không phải là không can 
thiệp vào Ngày Thứ Sáu đó, nhưng Ngài đang hiện diện và hành 
động theo một phương thức lạ lùng và kín giấu – phương thức đó 
vốn chỉ được phơi bày trọn vẹn khi thời gian nhường chỗ cho cõi 
vĩnh hằng, nhưng hiện chúng ta vẫn có thể thấy được qua sự sống 
lại. Có một sự mâu thuẫn biện chứng giữa thập tự giá và sự sống 
lại� trong kinh nghiệm về Chúa. 
 
 E. Phải chăng nói như thế có nghĩa là hành động của Đức Chúa 
Trời trên thế gian này� có lúc Cơ đốc nhân cũng thấy khó hiểu?  
 
 F. Làm sao chúng ta biết Đức Chúa Trời ĐANG nắm quyền chủ 
động trong thế gian nầy và ĐANG nằm quyền tể trị? Đây là chỗ mà 
thần học của sự sống lại giữ vai trò chủ yếu. 
 
 G. Cơ đốc nhân sẽ kinh nghiệm thêm yếu tố nào? – “kinh nghiệm 
thập tự giá” hay “kinh nghiệm sự sống lại”? Đối với nhiều Cơ đốc 
nhân, kinh nghiệm chính là kinh nghiệm thập tự giá, với hy vọng về 
sự sống lại. McGrath (Lẽ Mầu Nhiệm về thập tự giá, trang 35), nói: 
 
 …thập tự giá, cực điểm của chức vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ 
trên đất, là chìa khoá cho kinh nghiệm Cơ đốc…chắc chắn được lý 
giải theo ánh sáng của sự sống lại, để chúng ta bây giờ có chìa 
khoá cho vấn đề bí ẩn cực kỳ nầy – song chính thập tự giá, được 
giải thích theo ánh sáng của sự sống lại, phải là chìa khoá cho sự 
hiểu biết của chúng ta về thế gian nầy và số phận của chúng ta 
trong đó. Cơ đốc nhân hiện hữu nói chung và kỷ luật Cơ đốc nói 
riêng, đều được thập tự giá cai quản. 
 
III. CHÚNG TA CẦN GÌ ĐỂ HIỂU RÕ VÀ CHIẾM HỮU ĐIỀU QUAN 
TRỌNG  CỦA THẬP TỰ GIÁ?   
 

Chúng ta cần có con mắt của đức tin. Qua con mắt đức tin 
chúng ta có hy vọng về sự sống lại, sự nhìn biết ý nghĩa đầy đủ của 
thập tự giá, và vì cớ ấy, chúng ta sẽ có niềm vui trong mọi kinh 
nghiệm về thập tự giá của chúng ta. 
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IV. THẬP TỰ GIÁ DẠY CHÚNG TA BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG 
TỂ TRỊ THẾ GIAN VÀ TRONG ĐỜI SỐNG CỦA CHÚNG TA, 
NGAY CẢ KHI DƯỜNG NHƯ NGÀI ĐANG VẮNG MẶT NỮA. 
                
V. TRONG ĐỜI SỐNG, CHÚNG TA CẦN PHẢI NHẮM VÀO THẬP 
TỰ GIÁ. 
 
 Chúng ta nhắm vào thập tự giá bằng cách nào? (thảo luận). 
 
 
Bài ôn: 
 
Tài liệu nầy được soạn thảo để giúp cho học viên thấy rỏ sự đóng 
đinh trên thập tự giá củaĐức Chúa Giê-xu Christ là quan trọng cho 
toàn bộ mục đích trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. 
 
 1. Hãy liệt kê ra ba đặc điểm của Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong khi 
chịu đóng đinh trên thập tự giá.  
 
   2. Hãy thảo luận những điều được tỏ ra qua hoạt động và qua sự 
hiện diện của Đức Chúa Trời trong lịch sử thậm chí trong những lúc 
dường như Ngài vắng mặt.     
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Bài 3 
 

SỰ SỐNG LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST 
 
 
MỤC ĐÍCH: 
 
 Trang bị cho cấp lãnh đạo Cơ đốc biết về vị trí và tầm 
quan trọng của sự sống lại trong đức tin Cơ đốc.  
 
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
 Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
  1. Hiểu biết về các lý do của sự sống lại theo Kinh thánh.  

 2. Hiểu biết về mười cuộc tranh luận qua sự sống lại trong 
lịch sử. 

 3. Hiểu biết về bổn tánh của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra 
trong sự sống lại. 
 
GIỚI THIỆU: 
 
 Hãy nhớ rằng sự sống lại không thể được hiểu trọn vẹn khiø 
không có sự nghiên cứu về thập tự giá, và ngược lại. Sự sống lại là 
nền tảng cho đức tin Cơ đốc đứng vững hay sa ngã. Hiểu rõ điều 
nầy và ứng dụng sự hiểu biết ấy vào cuộc sống là điều rất quan 
trọng.  
 
I . NHỮNG LÝ DO CHO SỰ SỐNG LẠI. 
 
 A. I Côrinhtô 15.3-4. 
  
  1. Phaolô đang đề cập tới những đoạn “Kinh thánh” nào?  Khi 

luật lệ của Tân ước chưa hình thành, ông phải nói tới Cựu 
ước. 

 
  2. Một số phân đoạn Kinh thánh Cựu ước có đề cập đến ý niệm 

về sự sống lại (Thi thiên 16.8-11; 110.1; Êxêchiên 37; Êsai 
53). 
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 B. Trong chức vụ của Ngài ở trên đất, Chúa Giê-xu đã nói trước 

rất rõ ràng về sự sống lại của Ngài (Mathiơ 16.21; 17.22-23; 
Giăng 2.19-22).   

 
 C. Sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ là sống lại trong xác 

thịt và là sự thật lịch sử (I Côrinhtô 15.14; Luca 24.36-43; 
Giăng 2.19-22). 

 
       Giáo sư Norman Anderson đã đặt vấn đề một cách rất xác đáng 
rằng: “Có người Do thái Á châu nào trong thế kỷ đầu tiên có thể viết 
rằng 'Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta' [dĩ nhiên là về phần 
xác] và `Ngài đã bị chôn’  [dĩ nhiên là về phần xác] và `Ngài đã sống 
lại vào ngày thứ ba’ được không, nếu người đó không tin rằng quả 
thật có điều gì đó lạ lùng đã xảy ra với chính thân thể đã bị đóng 
đinh trên thập tự giá và đã bị chôn?” 
 
 D. Sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ: 
 
  1. Khẳng định thần tính của Ngài; Ngài đã/ đang là Con Đức 
Chúa Trời (Roma 1.4). 
 
  2. Khẳng định quyền phép của Ngài; sự chết không có quyền gì 

trên Ngài hết (CVCSĐ 2.24).  
 
  3. Khẳng định lời nói của Ngài là một vị tiên tri (Mathiơ 20.18-

29). 
 
  4. Cung ứng hy vọng bằng cách bảo đảm cho các môn đồ Ngài 

sẽ sống đời đời với Ngài (Giăng 10.10-11; 14.1-6; I Côrinhtô 
15.20-23; Roma  6.5). 

 
  5. Cung ứng sự xưng công bình (lưu ý Roma 4.25). 
 
  6. Bảo đảm một sự phán xét trong tương lai cho nhân loại 

(CVCSĐ 17.31). 
 
  7. Khiến cho đức tin của quí vị có giá trị; cung ứng giá trị cho 

đức tin của quí vị (I Côrinhtô 15.17). 
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  8. Nền tảng cho sự trông cậy được trở nên một con người mới 
là  gì? (Roma 8.18-23). 

 
  9. Những lời hứa đắc thắng trọn vẹn; dạy chúng ta lịch sử có 

một mục tiêu. Chúng ta biết rõ lời phán quyết sau cùng (tội 
ác bị đánh bại; Đức Chúa Trời sẽ nắm quyền tể trị). 

 
II. MƯỜI CUỘC TRANH LUẬN TRONG LỊCH SỬ ỦNG HỘ  SỰ 

SỐNG LẠI CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-XU CHRIST.  
 

A. Các tác phẩm trong Tân ước đều là những nguồn thông tin 
đáng tin cậy, chính xác.  

B.  Phaolô ghi có 500 người chứng kiến Chúa Giê-xu phục sinh (I 
Côrinhtô 15.5-6). 

 
 C.  Không có một bằng chứng nào đưa ra phủ nhận sự thật Chúa 

Giê-xu đã sống lại. 
 
    D. Nền tảng cho Hội thánh đầu tiên là sự sống lại của Đức Chúa 
Giê-xu Christ. 
 
  E.  Đức Chúa Giê-xu Christ làm thay đổi nhiều đời sống. 
 
 F.  Các môn đồ không có đủ năng lực riêng để thắng hơn sự dối 
trá. 
 
  G.  Các môn đồ không dựng lên sự sống lại đặng kiếm quyền lực. 
 
 H.  Các môn đồ không dựng lên sự sống lại đặng kiếm tiền.   
 
 I.   Nếu sự sống lại là một trò lừa, các môn đồ không thể thuyết 

phục được ai. 
 
 J.  Người ta không bằng lòng chịu khổ, hoặc chịu chết vì một trò 

lừa. 
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III. BỔN TÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TỎ RA QUA SỰ 
SỐNG LẠI 

 
  Như chúng ta đã nhấn mạnh trong hai bài học đầu tiên, thập tự 
giá và sự sống lại cung ứng cho nhân loại sự khải thị rõ ràng nhất 
về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học biết thập tự giá đã bày tỏ ra 
điều gì về bổn tánh của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng phải 
nghiên cứu bổn tánh của Đức Chúa Trời như đã được tỏ ra qua sự 
sống lại của Đấng Christ. 
 
A. Chúa Giê-xu là Đấng đáng tin cậy. Chúa Giê-xu là Đấng  đúng y 

như lời Ngài đã phán, là Con Đức Chúa Trời, “Đức Chúa Trời 
ở trong loài xác thịt”, và vì cớ đó, Ngài là sự mặc khải rõ ràng 
nhất về Đức Chúa Trời. 

  
 B. Chúa Giê-xu là Đấng Tối Cao. Ngài đang nắm quyền tể trị. Vì 
Chúa Giê-xu đã thắng hơn sự chết và tội lỗi, các sự kiện trong 
tương lai đều được bảo đảm. 
 

 C. Chúa Giê-xu là Đấng Thành Tín. Mặc dù các biến cố 
trong lịch sử (và trong đời sống của chúng ta) có thể chao đảo, sự 
sống lại khẳng định rằng có một mục đích trong lịch sử. 
 
 KẾT LUẬN: 
 
1. Sự sống lại giúp cho chúng ta lòng tin cậy Đức Chúa Trời sẽ điều 
khiển và sử dụng đời sống của chúng ta. 
 
2. Sự sống lại giúp cho chúng ta lòng tin cậy về sự sống lại trong 
tương lai của chúng ta; có sự sống trong tương lai. 
 
  a. Thế giới nầy không phải là tất cả. 
  b. Lẽ thật nầy sẽ giúp chúng ta có sự hy vọng trong mọi   cảnh 

ngộ khó khăn của cuộc sống, cũng như cung ứng động lực 
trong sự theo đuổi của chúng ta để lẫn tránh “tình trạng thế 
gian”. 

 
3. Sự sống lại dạy cho chúng ta biết ở giữa tăm tối và rối loạn 

(nghĩa là,  kinh nghiệm thế gian trong các giới hạn của thập tự 
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giá), chúng ta có hy vọng. Chúng ta sẽ nhắm vào sự sống lại 
như thế nào trong khi chúng ta đang kinh nghiệm thập tự giá? 

 
 4. Lẽ thật về sự sống lại giúp cho chúng ta lòng tin cậy nơi sự bền 
chặt của đức tin Cơ đốc. 

 Nhắm vào, suy gẫm về thập tự giá/sự sống lại là điều rất là 
quan trọng. 

 
 
      

Những câu hỏi ôn tập: 
 
Tài liệu nầy được soạn thảo để giúp cho học viên trong việc đánh 
giá sự hiểu biết của mình về sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu 
Christ. 
 
1. Hãy liệt kê ra các lý do về sự sống lại (các phần tham khảo trên 
sẽ giúp đỡ). 
 
 
2. Hãy liệt kê ra ba khía cạnh trong bổn tánh của Đức Chúa Trời 
như đã được tỏ ra qua sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ.   
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Bài 4 
                    

NHỮNG GIÁO SƯ GIẢ VÀ CÁC NHÓM TÀ GIÁO 
 
 
MỤC ĐÍCH: 
 
 Giúp cho cấp lãnh đạo Hội thánh làm quen với những đặc 
điểm của giáo sư giả và các nhóm tà giáo. 
  
CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 
 
         Bài học nầy giúp cho cấp lãnh đạo Cơ đốc: 
 
 1. Khả năng xác định một nhóm tà giáo. 
 2. Biết rõ về các đặc điểm của từng nhóm tà giáo. 
 3. Biết rõ về quan điểm Kinh thánh đối với các nhóm tà giáo. 
 4. Biết cách làm chứng cho một thành viên trong các nhóm tà 

giáo. 
 
GIỚI THIỆU: 
 
 1. Trong mỗi quốc gia, Cơ đốc nhân đều phải đối phó với nan đề 

giáo sư giả và các nhóm tà giáo. 
 2. Bài học nầy giúp đối phó với các giáo sư giả và các nhóm tà 

giáo, chớ không phải với các tôn giáo giả. Các nhóm tà giáo là 
những nhánh giả của Cơ đốc giáo, chớ không phải một tôn 
giáo khác biệt hoàn toàn (thí dụ như Hồi giáo, Phật giáo và Ấn 
độ giáo). 

 3. Đôi khi các nhóm tà giáo được phát triển bởi các cấp lãnh đạo 
Cơ đốc, dù họ có ý định tốt, nhưng họ đã khởi xướng những 
sự dạy dỗ và lẽ đạo sai lệch ; vì cớ đó, nhận ra những đặc 
điểm của các giáo sư giả cùng các nhóm tà giáo là điều rất 
quan trọng. 

 4. Các giáo sư giả và các nhóm tà giáo rất nguy hiểm cho các Hội 
thánh địa phương (II Côrinhtô 11.14). 

 5. Ở cuối bài học nầy là một bảng câu hỏi dành cho các cấp lãnh 
đạo Cơ đốc điền vào. 
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I . ĐỊNH NGHĨA: 
 
 Mộ nhóm tà giáo là một phong trào tôn giáo dạy giáo lý và 
thực hành ngược lại với Kinh thánh mà Cơ đốc giáo truyền 
thống đã giải thích.  
 
II . NĂM ĐẶC ĐIỂM VỀ CÁC GIÁO SƯ GIẢ VÀ CÁC NHÓM TÀ 

GIÁO. 
 
 A. Trong một nhóm tà giáo thường ï chấp nhận cái được gọi 

là “lẽ thật mới”. 
 
  1. “Lẽ thật mới” nầy gồm có phần khải thị mới và/hay những lý 

giải mới về Kinh thánh. 
  2. Điều nầy có nghĩa là những sự dạy dỗ theo truyền thống, theo 

lịch sử của Cơ đốc giáo đã được thay đổi và có nhiều lúc bị 
chối bỏ, hay không còn xem là chân thật nữa.  

 
 B. Các giáo sư giả và các nhóm tà giáo luôn thiên về những kinh 

nghiệm dễ thuyết phục, nhiều tình cảm. 
 
  1. Thay vì nhấn mạnh Kinh thánh, họ nhấn mạnh các cảm xúc 

và tình cảm. 
  2.Cảm xúc sẽ quyết định sự giải thích các phân đoạn Kinh 

thánh. 
 
 C. Một nhóm tà giáo thường được một cấp lãnh đạo mạnh mẽ 

khởi xướng. 
 
  1. Thường thì người lãnh đạo mạnh mẽ lại là người tiếp nhận 

cái được gọi là “lẽ thật mới”. 
  2. Những sự giải thích Kinh thánh của người lãnh đạo mạnh mẽ  

thường không bị tín hữu thắc mắc.   
  3. Tín hữu sẽ đi theo chính vị giáo sư đó, thậm chí đi đến chỗ 

cực đoan. 
 
 D. Các giáo sư giả và các nhóm tà giáo có khuynh hướng tự 

cô lập với các Hội thánh khác. 
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  1. Các nhóm tà giáo nầy tin rằng họ có những sự dạy dỗ “thật” 
về Kinh thánh  và những Cơ đốc nhân ngoài nhóm đều sai 
lầm. Đôi khi, các nhóm nầy có những giáo thuyết riêng và 
xem chúng quan trọng hơn cả Kinh thánh. 

  2. Luôn luôn có một ngườiø lãnh đạo khống chế, người nầy 
được xem là lãnh đạo của nhóm. 

  3. Các giáo sư giả và các nhóm tà giáo đối xử với các thuộc viên 
của họ như thể họ rất quan trọng, và cảm thấy mình được 
tiếp nhận, được yêu thương và được mọi người cần đến. 

  4. Tà giáo đưa ra những giáo điều nhằm đáp ứng các nan đề 
trong cuộc sống  các tín đồ của mình. 

 
 E. Hầu hết các nhóm tà giáo đều chối bỏ những yếu tố nói tới sự 

độc nhất vô nhị của Đức Chúa Giê-xu Christ.  
 
III . QUAN ĐIỂM CỦA KINH THÁNH VỀ CÁC GIÁO SƯ GIẢ VÀ 
CÁC NHÓM TÀ GIÁO. 
 

A. Kinh thánh là sự khải thị thành văn của Đức Chúa Trời. 
  

  1. Tất cả những gì Hội thánh cần liên quan đến lẽ đạo và niềm 
tin đều có trong Kinh thánh. 

  2. Kinh thánh đã khép lại; không một sự dạy dỗ hay tác phẩm 
nào của con người được thêm vào Kinh thánh. 

  3. Giăng viết trong sách Khải huyền một lời cảnh cáo nghiêm 
trọng về việc thêm bớt vào sách nầy. Tuy nhiên, lời cảnh cáo 
đó đã được dành cho cả Kinh thánh (Khải huyền 22.18-19). 

 
 B. Mặc dù cảm xúc và tình cảm rất quan trọng, Đức Chúa Trời 

không bày tỏ chính mình Ngài theo phương thức nầy. 
Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài trong 
Kinh thánh. 

  
  1. Kinh thánh làbản tường trình lịch sử về Đức Chúa Giê-xu 

Christ, Ngài là sự khải thị trong sáng nhất về Đức Chúa Trời.   
  2.  Trong bài học của chúng ta về thần học thập tự giá, chúng ta 

đã học biết tình yêu của Đức Chúa Trời không phải là một 
cảm xúc, mà là một sự kiện lịch sử. 
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  3.  Cảm xúc và tình cảm của con người thường hay thay đổi, 
còn bổn tánh của Đức Chúa Trời thì không thay đổi. 

 
 C. Chúa Giê-xu cảnh cáo các tiên tri giả (Mathiơ 7.15-16). 
 
  1. Mỗi sự dạy dỗ của cấp lãnh đạo phải cởi mở trước sự tra xét 

của các thuộc viên trong Hội thánh. 
  2. Không một giáo sư nào mà không có sai sót. Kinh thánh 

không hề sai sót, nhưng sự giải thích của cấp lãnh đạo nhiều 
khi bị sai sót. Mỗi cấp lãnh đạo trong Hội thánh nên nhìn 
nhận rằng sự giải thích của mình có thể nhiều khi phạm sai 
sót.   

 
 D. Hội thánh của Đức Chúa Giê-xu Christ bao gồm tất cả 

những người đã chịu tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ 
làm Cứu Chúa cho riêng mình. Người tin Chúa thật thì 
không bị hạn chế trong một hệ phái hay trong những ý 
kiến riêng của người lãnh đạo hệ phái. 

 
 E. Đức Chúa Giê-xu Christ là Con của Đức Chúa Trời và là sự 

khải thị rõ ràng nhất về Đức Chúa Trời. Chỉ một mình 
Chúa Giê-xu là con đường dẫn đến sự sống đời đời (I 
Giăng 4.1). 

 
IV. CÁCH LÀM CHỨNG CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA TÀ GIÁO.   
 
 A. Phải hiểu rõ tín lý của Cơ đốc giáo, là những điều không thay 

đổi xuyên suốt lịch sử của Hội thánh, và sẽ không thay đổi 
trong tương lai: 

 
  1. Có một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá của muôn vật, toàn 

hảo vô hạn và tồn tại đời đời trong ba Thân Vị: Đức Cha, 
Đức Con và Đức Thánh Linh. 

  2. Chúa Giê-xu được sanh ra một cách siêu nhiên bởi nữ đồng 
trinh Mary và đã sống một đời sống vô tội. Ngài là Đức Chúa 
Trời 100% và là Con Người100%. 

  3. Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi nhân loại 
và đã sống lại vào ngày thứ ba. 
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  4. Mỗi con người là một tội nhân và không thể tự cứu lấy mình. 
Ơn tha thứ chỉ có thể tìm được trong Đức Chúa Giê-xu 
Christ. (Không một hành động nào khác cần thiết cho sự cứu 
rỗi; mọi hành động khác là những sự bày tỏ về đức tin của 
một người trong Đấng Christ). 

  5. Đức Chúa Giê-xu Christ đã thiết lập Hội thánh Ngài, được 
hình thành từ những người tin cậy nơi Ngài để được cứu. 
Các thuộc viên trong Hội thánh nầy cứ tiếp tục chia sẻ sứ 
điệp về Đức Chúa Giê-xu Christ và đều đặn nhóm lại để thờ 
phượng qua sự cầu nguyện, tương giao và học hỏi Kinh 
thánh. 

  6. Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại trái đất nầy một lần nữa. 
  7. Kinh thánh là sự khải thị thành văn, hoàn toàn không sai sót.       
  
 B. Phải hiểu rõ sự dạy dỗ của tà giáo và sự khác biệt về giáo lý 

của họ so với những dạy dỗ tỏ tường của Cơ đốc giáo xuyên 
suốt lịch sử của Hội thánh.  

 
 C. Hãy chú ý lắng nghe người tín đồ tà giáo kể lại kinh nghiệm của 

họ, vì sao họ theo tà giáo ấy. Hãy nhớ rằng các nhóm tà giáo 
không tự gọi mình là “giáo phái”, tín đồ tà giáo không xem 
mình là “bị nhồi sọ”, và nhiều người  cảm thấy họ cũng có một 
kinh nghiệm được “biến đổi”. 

 
 D. Chỉ ra uy quyền của Kinh thánh. 
 
 E. Hãy thảo luận về tính độc nhất vô nhị của Đức Chúa Giê-xu 
Christ, và trao đổi về sự dạy dỗ của thập tự giá và sự sống lại cùng 
ý nghĩa của nó. 
 
 F.  Hãy cầu nguyện cho các thuộc viên của mỗi một tà giáo.   
 
 G. Hãy yêu thương họ với tình yêu giống như Đấng Christ vậy. 

Như Kinh thánh có dạy, chúng ta chỉ thắng hơn họ bởi tình yêu 
thương của chúng ta mà thôi. 

 
      *** 
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 Sau đây là những câu hỏi được soạn thảo để giúp cho quí vị trong 
vai trò lãnh đạo Cơ đốc một cơ hội tự xét lại mình để biết chắc mình 
có phát triển những dấu hiệu của một giáo sư giả hay một nhà lãnh 
đạo nhóm tà giáo hay không. 
 
 1. Tôi có giảng/dạy rằng có một Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá 
của muôn vật, trọn vẹn, vô hạn và bất biến trong ba Thân Vị: Đức 
Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 2. Tôi có giảng/dạy rằng Chúa Giê-xu được sanh ra bởi một nữ 
đồng trinh và sống một đời sống vô tội không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 3. Tôi có dạy rằng Chúa Giê-xu là Con độc sanh của Đức Chúa 
Trời không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 4. Tôi có dạy rằng Chúa Giê-xu 100% là Đức Chúa Trời và 100% 
là người không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 5. Tôi có giảng/dạy rằng Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá vì 
nhân loại sa ngã và đã sống lại vào ngày thứ ba không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 6. Tôi có giảng/dạy rằng mỗi con người là một tội nhân và không 
thể tự cứu lấy mình được? 
 ___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 7. Tôi có giảng/dạy rằng ơn tha thứ chỉ có thể tìm được nơi Đức 
Chúa Giê-xu Christ không? 
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 ___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 8. Tôi có giảng/dạy rằng Chúa Giê-xu đã thiết lập Hội thánh, được 
hình thánh bởi những người đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giê-xu 
Christ để họ được cứu không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 9. Tôi có giảng/dạy rằng tín đồ phải liên tục chia sẻ sứ điệp về 
Đức Chúa Giê-xu Christ, và nhóm lại đều đặn để thờ phượng qua 
sự cầu nguyện, tương giao, và học Kinh thánh không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 10. Trong sự giảng/dạy của tôi, tôi có dạy rằng Chúa Giê-xu sẽ tái 
lâm không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 11. Tôi có giảng/dạy rằng Kinh thánh là nguồn khải thị thành văn 
sau cùng và không có sai sót gì hết không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 12. Có phải sự giảng/dạy của tôi tương tự với sự dạy dỗ của các 
cấp lãnh đạo Cơ đốc khác ở quanh tôi không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 Lưu ý: Luôn luôn có nhiều nhóm Cơ đốc ở quanh quí vị đang dạy 
những điều giả dối và quí vị có khác biệt hơn họ. Nếu là trường hợp 
nầy, xin vui lòng xác nhận đâu là những sự dạy chủ yếu của niềm 
tin Cơ đốc mà nhóm đang ở quanh quí vị không giảng dạy (như đã 
được trình bày ở trên).    
 
 13. Tôi có khích lệ hội chúng của tôi kiểm tra lại mọi lời tôi dạy 
bằng những sự dạy dỗ rõ ràng trong  Kinh thánh không? 

___Có  ___Không 
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Nếu không, tại sao?  
 14. Có phải sự giảng/dạy của tôi luôn chú trọng đến ý nghĩa và 
tầm quan trọng của thập tự giá Chúa Giê-xu không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 15. Có phải sự giảng/dạy của tôi luôn chú trọng đến ý nghĩa và 
tầm quan trọng của sự Chúa Giê-xu sống lại không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
 16. Hội thánh của tôi có tập trung vào những gì Kinh thánh phán 
dạy hơn những kinh nghiệm và cảm xúc về Đức Chúa Trời không? 

___Có  ___Không 
Nếu không, tại sao?  
 
* Nếu quí vị đáp “Không” với bất kỳ câu nào trong những câu hỏi 
nầy, quí vị cần phải xét lại mọi niềm tin theo Kinh thánh của mình. 
Nếu quí vị đáp “Không” với hơn một câu trong những câu hỏi nầy, 
quí vị cần phải nhìn biết rằng mình đang có những đặc điểm sai lệch 
theo tà giáo. 
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