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“14 Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jêsus đến xứ Galilê, giảng Tin Lành 

của Đức Chúa Trời, 15 mà rằng: Kỳ đã trọn, Nước Đức Chúa Trời đã đến 

gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.” 
 

(Mác 1:14-15; Sv. Ma. 4:12; Lu. 4:14-15) 
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1. Nhân Loại Đã Có Cơ Hội Để Đến Với Và Ở Trong Quyền Phép Cứu  

  Chuộc Của Đức Chúa Trời Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ (C.  

  15a) 

“Kỳ đã trọn, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần…” 
  

(Mác 1:15a) 
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  (1)  “kỳ”: Gr. καιρός [kairos]  “thời lượng, thời điểm” 

  (2)  “Nước Đức Chúa Trời”: Gr. βασιλεία ὁ  θεός [basileia ho theos]    

    “Vương Quốc của Đức Chúa Trời” 

       Ảnh hưởng của Đức Chúa Trời như một Quốc Vương (Sv. Gi. 3:3) 

       Trạng thái của tấm lòng dưới ảnh hưởng của Đức Chúa Trời như   

     một Quốc Vương (Sv. Lu. 17:20-21; Rô. 14:17) 

       Địa phận của Đức Chúa Trời như một Vương Quốc (Sv. Khải.    

     21:3; Sv. 21:1-27)  
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“Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước Thiên Đàng gần rồi.” 
  

(Ma. 10:7) 

“4 Khi kỳ hạn đã được trọn,  
Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra,  

sanh ra dưới Luật Pháp, 5 để chuộc những kẻ ở dưới Luật Pháp,  
và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.” 

  

(Gal. 4:4-5) 
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2. Phải Có Điều Kiện Để Nhân Loại Đến Với Và Ở Trong Quyền Phép  

  Cứu Chuộc Của Đức Chúa Trời Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ 

  (C. 15b) 

“Các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.”  
 

(Mác 1:15b) 
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  (2)  “tin”: Gr. πιστεύω [pisteuo]  “phó thác”  

  (1)  “ăn năn”: Gr. μετανοέω [metanoeo]  “thay đổi từ sai sang đúng, từ  

    xấu sang tốt…”   

  (3)  “đạo Tin Lành”: Gr. εὐαγγέλιον [euaggelion]  “sự trình bày, giảng dạy 

    của Đức Chúa Jêsus trong Kinh Thánh Tân Ước”   
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“Người ta sẽ nhân danh Ngài  
mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội,  

bắt đầu từ thành Giêrusalem.” 
  

(Lu. 24:47) 

“31… Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm  
sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.  

32 Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, 

còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người;  
và các ngươi, khi đã thấy điều ấy,  

sau cũng không ăn năn đặng tin người.” 
  

(Ma. 21:32-33) 
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1. Hãy Tra Xét Xem Mình Đã Có Nước Đức Chúa Tời Cách Cá Nhân Hay 

Chưa! (C. 15a; Sv. Lu. 17:20-21) 

“20 Người Pharisi hỏi Đức Chúa Jêsus Nước Đức Chúa Trời chừng nào đến,  
thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng,  

21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó;  
vì nầy, Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.”  

 

(Lu. 17:20-21) 
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2. Hãy Tra Xét Về Đời Sống Ăn Năn Của Mình! (C. 15b; Sv. 1Gi. 1:5-10) 

“8 Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết,  
ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.  

9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình  
để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”  

 

(1Gi. 1:8-9; Sv. 1:5-10) 
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3.  Hãy Tra Xét Về Đời Sống Đức Tin Của Mình!  (C. 15b; Sv. Gia. 2:15-17) 

“15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào  
không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày, 16 mà một kẻ trong anh em  

nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no,  
nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng?  

17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy;  
nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.”  

 

(Gia. 2:15-17) 
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“Kỳ đã trọn, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần;  

các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.” 
  

(Mác 1:15) 


