“Đời sống đức tin theo Kinh Thánh
là đời sống giỏi tuân theo các nguyên tắc Kinh Thánh
hầu cho ngày càng trở nên giống với Đức Chúa Trời nhiều hơn
và tôn vinh hiển Ngài nhiều hơn."
“Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.”
(2Cô. 5:7)
I. Đức Tin Phải Là Đức Tin Theo Lẽ Thật Kinh Thánh Nhờ Được Nghe Lời Kinh
Thánh Chứ Không Phải Là Loại “Đức Tin” Chỉ Dựa Trên Sự Đòi Hỏi “Dấu Kỳ,
Phép Lạ”.
“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng
Christ được rao giảng.” (Rô. 10:17)
 1_(I.1)_“Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Để Đến Với Đức Chúa Trời”
“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần
Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng
cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê. 11:6; Sv. 11:1-7)
 2_(I.2)_“Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Để Được Sự Cứu Rỗi”
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải
đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Êph. 2:8; Sv. 2:8-10)
 3_(I.3)_“Đức Tin Đến Bởi Lời Đức Chúa Trời”
“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của
Đấng Christ được rao giảng.” (Rô. 10:17; Sv. 10:14-17)
II. Đức Tin Phải Là Đức Tin Có Phân Biệt Theo Lẽ Thật Kinh Thánh Chứ Không Phải
Chỉ Là Loại “Đức Tin” Theo Diễn Giả Mà Mình Yêu Thích, Không Cần Phải Cân
Nhắc.
“Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Têsalônica, đều sẵn lòng chịu lấy đạo,
ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” (Công. 17:11)
 4_(II.1)_“Đức Tin Phải Là Đức Tin Trong Và Qua Đức Chúa Trời Nhập Thể”
“1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có
phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên
hạ. 2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Phàm thần
nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức
Chúa Trời; 3 còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức
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Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng
hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.” (1Gi. 4:1-3; Sv. 4:1-6)
 5_(II.2)_“Đức Tin Phải Là Đức Tin Được Minh Thị Qua Việc Làm”
“24 Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng
những là cậy đức tin mà thôi. 25 Đồng một thể ấy, kỵ nữ Raháp tiếp rước các sứ
giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà
được xưng công bình sao? 26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có
việc làm cũng chết như vậy.” (Gia. 2:24-26; Sv. 2:16-26)
 6_(II.3)_ “Đức Tin Phải Là Đức Tin Hoàn Toàn Phù Hợp Với Kinh Thánh”
“Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Têsalônica, đều sẵn lòng chịu lấy
đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.” (Công.
17:11; Sv. 17:10-15)
III. Sống Theo Đức Tin Là Sống Theo Lẽ Thật Kinh Thánh Chứ Không Phải Chỉ Là
Loại “Đức Tin” Theo Sự Cảm Nhận Cá Nhân.
“Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2Cô. 5:7)
 7_(III.1)_“Sống Theo Đức Tin Là Sống Trên Địa Vị Công Bình”
“Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc
luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ, nên chính chúng
tôi đã tin Đức Chúa Jêsus Christ, để được xưng công bình bởi đức tin trong
Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp; vì chẳng có ai được xưng công
bình bởi các việc luật pháp.” (Gal. 2:16; Sv. 2:11-21)
 8_(III.2)_“Sống Theo Đức Tin Là Sống Trong Tin Lành”
“16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa
Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gờréc; 17 vì trong Tin
Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại
dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.”
(Rô. 1:16-17)
 9_(III.3)_“Sống Theo Đức Tin Là Sống Để Làm Đẹp Ý Đức Chúa Trời”
“Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2Cô. 5:7; Sv.
5:6-11)
IV. Đức Tin Là Mục Đích Tự Thân Và Duy Nhất Phải Theo Đuổi Chứ Không Phải Là
Theo Đuổi Đức Tin Để Đời Sống Được An Bình, Thịnh Vượng.
“16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời
để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gờréc; 17 vì trong Tin Lành
nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến
đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin.” (Rô. 1:16-17)
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 10_(IV.1)_“Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Cho Sự Sống Đời Đời”
“11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà
tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. 12 Hãy vì
đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi
đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến.”
(1Ti. 6:11-12; Sv. 6:11-16)
 11_(IV.2)_ “Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Cho Đời Sống Thánh Khiết”
“13 Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo Tin
Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng
bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ
nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi
sự vinh hiển Ngài.” (Êph. 1:13-14)
 12_(IV.3)_ “Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Cho Đời Sống Công Nghĩa”
“16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức
Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gờréc; 17 vì
trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà
được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi
đức tin.” (Rô. 1:16-17)
V. Đức Tin Phải Là Đức Tin Trên Quyền Phép Của Đức Chúa Trời Qua Lẽ Thật Kinh
Thánh Chứ Không Phải Chỉ Là Loại “Đức Tin” Theo Sự Hữu Ích Thực Dụng Và
Sự Thoải Mái.
“4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn
ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; 5 hầu cho anh em chớ lập đức
tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.”
(1Cô. 2:4-5)
 13_(V.1)_ “Đức Tin Trên Quyền Phép Của Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Sự Ăn Năn”
“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)
 14_(V.2)_ “Đức Tin Trên Quyền Phép Đức Chúa Trời Thể Hiện Qua Sự Kiên
Tín”
“Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin
cho linh hồn được cứu rỗi.” (Hê. 10:39; Sv. 10:32-39)
 15_(V.3)_ “Đức Tin Trên Quyền Phép Đức Chúa Trời Là Đích Điểm Của Mọi
Nổ Lực Giáo Dục Cơ Đốc”
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“4 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự
khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép; 5 hầu cho anh em
chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức
Chúa Trời.” (1Cô. 2:4-5; Sv. 2:1-5)
VI. Đừng Để Đức Tin Thật Bị Lung Lạc, Bị Lai Tạp Bởi Giáo Sư Giả Là “Đức Tin” Chỉ
Được Cảm Hứng Bởi Thuật Hùng Biện, Bởi Tính Cách Và Tính Chất Cá Nhân,
Bởi “Sự Hiệp Nhất” Vô Nguyên Tắc.
“12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy
Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận
lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn
ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã
dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng.” (1Cô. 2:12-13)
 16_(VI.1)_“Đức Tin Thật Không Dao Động, Không Đổi Đời”
“3 Nhưng tôi ngại rằng như xưa Êva bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý
tưởng anh em cũng hư đi, mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ
chăng. 4 Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng
tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác với Thánh Linh anh em đã
nhận, hoặc được một Tin Lành khác với Tin Lành anh em đã được, thì anh em
chắc dung chịu!” (2Cô. 11:3-4; Sv. 11:6-10)
 17_(VI.2)_“Đức Tin Thật Không Đến Từ Các Giáo Sư Giả”
“26 Ta đã viết cho các con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối các con. 27 Về
phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần
ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy
là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã
nhận.” (1Gi. 2:26-27; Sv. 2:18-29)
 18_(VI.3)_“Đức Tin Thật Duy Nhất Đến Bởi Đức Thánh Linh”
“12 Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy
Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta
nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; 13 chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự
khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh
Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giãi bày sự thiêng liêng.” (1Cô. 2:12-13;
Sv. 2:6-16)
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