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“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." 

 

““VVìì  cchhúúnngg  ttaa  bbưướớcc  đđii  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  mmắắtt  tthhấấyy..””  

(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”. 

 ““NNhhưư  vvậậyy,,  đđứứcc  ttiinn  đđếếnn  bbởởii  ssựự  nnggưườờii  ttaa  nngghhee,,  mmàà  nnggưườờii  ttaa  nngghhee,,  llàà  kkhhii  llờờii  ccủủaa  ĐĐấấnngg  

  CChhrriisstt  đđưượợcc  rraaoo  ggiiảảnngg..””  (Rô. 10:17) 

 

  1_(I.1)_“Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Để Đến Với Đức Chúa Trời”  

““VVảả,,  kkhhôônngg  ccóó  đđứứcc  ttiinn,,  tthhìì  cchhẳẳnngg  hhềề  ccóó  tthhếế  nnààoo  ởở  cchhoo  đđẹẹpp  ýý  NNggààii;;  vvìì  kkẻẻ  đđếếnn  ggầầnn  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  pphhảảii  ttiinn  rrằằnngg  ccóó  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  NNggààii  llàà  ĐĐấấnngg  hhaayy  tthhưưởởnngg  

cchhoo  kkẻẻ  ttììmm  kkiiếếmm  NNggààii..”” (Hê. 11:6; Sv. 11:1-7) 

 

  2_(I.2)_“Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Để Được Sự Cứu Rỗi”  

““VVảả,,  ấấyy  llàà  nnhhờờ  âânn  đđiiểểnn,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  mmàà  aannhh  eemm  đđưượợcc  ccứứuu,,  đđiiềềuu  đđóó  kkhhôônngg  pphhảảii  

đđếếnn  ttừừ  aannhh  eemm,,  bbèènn  llàà  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Êph. 2:8; Sv. 2:8-10) 

 

  3_(I.3)_“Đức Tin Đến Bởi Lời Đức Chúa Trời”  

  ““NNhhưư  vvậậyy,,  đđứứcc  ttiinn  đđếếnn  bbởởii  ssựự  nnggưườờii  ttaa  nngghhee,,  mmàà  nnggưườờii  ttaa  nngghhee,,  llàà  kkhhii  llờờii  ccủủaa  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  đđưượợcc  rraaoo  ggiiảảnngg..”” (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. 

 ““NNhhữữnngg  nnggưườờii  nnầầyy  ccóó  ýý  hhẳẳnn  hhooii  hhơơnn  nnggưườờii  TTêêssaallôônniiccaa,,  đđềềuu  ssẵẵnn  llòònngg  cchhịịuu  llấấyy  đđạạoo,,  

  nnggààyy  nnààoo  ccũũnngg  ttrraa  xxeemm  KKiinnhh  TThháánnhh,,  đđểể  xxéétt  llờờii  ggiiảảnngg  ccóó  tthhậậtt  cchhăănngg..”” (Công. 17:11) 

 

  4_(II.1)_“Đức Tin Phải Là Đức Tin Trong Và Qua Đức Chúa Trời Nhập Thể”   

““
11
  HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhớớ  ttiinn  ccậậyy  mmọọii  tthhầầnn,,  nnhhưưnngg  hhããyy  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ccáácc  tthhầầnn  ccóó  

pphhảảii  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhăănngg;;  vvìì  ccóó  nnhhiiềềuu  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả  đđãã  hhiiệệnn  rraa  ttrroonngg  tthhiiêênn  

hhạạ..  
22
  BBởởii  đđiiềềuu  nnầầyy,,  hhããyy  nnhhậậnn  bbiiếếtt  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii::  PPhhààmm  tthhầầnn  

nnààoo  xxưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llấấyy  xxáácc  tthhịịtt  mmàà  rraa  đđờờii,,  tthhầầnn  đđóó  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii;;  
33
  ccòònn  tthhầầnn  nnààoo  kkhhôônngg  xxưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  ĐĐứứcc  
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CChhúúaa  TTrrờờii..  ĐĐóó  llàà  tthhầầnn  ccủủaa  KKẻẻ  đđịịcchh  llạạii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  nngghhee  rrằằnngg  

hhầầuu  đđếếnn,,  vvàà  hhiiệệnn  nnaayy  đđãã  ởở  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  rrồồii..”” (1Gi. 4:1-3; Sv. 4:1-6) 

  

  5_(II.2)_“Đức Tin Phải Là Đức Tin Được Minh Thị Qua Việc Làm”  

““
2244

  NNhhâânn  đđóó  aannhh  eemm  bbiiếếtt  nnggưườờii  ttaa  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  

nnhhữữnngg  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  mmàà  tthhôôii..  
2255

  ĐĐồồnngg  mmộộtt  tthhểể  ấấyy,,  kkỵỵ  nnữữ  RRaahháápp  ttiiếếpp  rrưướớcc  ccáácc  ssứứ  

ggiiảả  vvàà  kkhhiiếếnn  hhọọ  nnooii  đđưườờnngg  kkhháácc  mmàà  đđii,,  nnggưườờii  hháá  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccậậyy  vviiệệcc  llààmm  mmàà  

đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  ssaaoo??  
2266

  VVảả,,  xxáácc  cchhẳẳnngg  ccóó  hhồồnn  tthhìì  cchhếếtt,,  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ccóó  

vviiệệcc  llààmm  ccũũnngg  cchhếếtt  nnhhưư  vvậậyy..”” (Gia. 2:24-26; Sv. 2:16-26) 

 

  6_(II.3)_ “Đức Tin Phải Là Đức Tin Hoàn Toàn Phù Hợp Với Kinh Thánh”   

““NNhhữữnngg  nnggưườờii  nnầầyy  ccóó  ýý  hhẳẳnn  hhooii  hhơơnn  nnggưườờii  TTêêssaallôônniiccaa,,  đđềềuu  ssẵẵnn  llòònngg  cchhịịuu  llấấyy  

đđạạoo,,  nnggààyy  nnààoo  ccũũnngg  ttrraa  xxeemm  KKiinnhh  tthháánnhh,,  đđểể  xxéétt  llờờii  ggiiảảnngg  ccóó  tthhậậtt  cchhăănngg..”” (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. 

 ““VVìì  cchhúúnngg  ttaa  bbưướớcc  đđii  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  mmắắtt  tthhấấyy..”” (2Cô. 5:7) 

 

  7_(III.1)_“Sống Theo Đức Tin Là Sống Trên Địa Vị Công Bình”  

““DDầầuu  vvậậyy,,  đđãã  bbiiếếtt  rrằằnngg  nnggưườờii  ttaa  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  ccáácc  vviiệệcc  

  lluuậậtt  pphháápp  đđââuu,,  bbèènn  llàà  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  nnêênn  cchhíínnhh  cchhúúnngg  

  ttôôii  đđãã  ttiinn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  đđểể  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg  bbììnnhh  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ttrroonngg  

  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  bbởởii  ccáácc  vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp;;  vvìì  cchhẳẳnngg  ccóó  aaii  đđưượợcc  xxưưnngg  ccôônngg    

  bbììnnhh  bbởởii  ccáácc  vviiệệcc  lluuậậtt  pphháápp..”” (Gal. 2:16; Sv. 2:11-21) 

 

  8_(III.2)_“Sống Theo Đức Tin Là Sống Trong Tin Lành”  

““
1166  

TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc;;  
1177

  vvìì  ttrroonngg  TTiinn  

LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  

ddẫẫnn  đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” 

(Rô. 1:16-17) 

 

  9_(III.3)_“Sống Theo Đức Tin Là Sống Để Làm Đẹp Ý Đức Chúa Trời”  

““VVìì  cchhúúnngg  ttaa  bbưướớcc  đđii  bbởởii  đđứứcc  ttiinn,,  cchhớớ  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  mmắắtt  tthhấấyy..”” (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. 

 ““
1166

  TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc;;  
1177

  vvìì  ttrroonngg  TTiinn  LLàànnhh  

nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  đđếếnn  

đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn..”” (Rô. 1:16-17) 
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  10_(IV.1)_“Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Cho Sự Sống Đời Đời”  

““
1111

  NNhhưưnngg,,  hhỡỡii  ccoonn,,  llàà  nnggưườờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhããyy  ttrráánnhh  nnhhữữnngg  ssựự  đđóó  đđii,,  mmàà  

ttììmm  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh,,  ttiinn  kkíínnhh,,  đđứứcc  ttiinn,,  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  mmềềmm  mmạạii..  
1122

  HHããyy  vvìì  

đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  

đđếếnn,,  vvàà  vvìì  đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn..”” 

(1Ti. 6:11-12; Sv. 6:11-16) 

 

  11_(IV.2)_ “Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Cho Đời Sống Thánh Khiết”  

““
1133

  ẤẤyy  llạạii  ccũũnngg  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  ssaauu  kkhhii  đđãã  nngghhee  đđạạoo  cchhâânn  tthhậậtt,,  llàà  đđạạoo  TTiinn  

LLàànnhh  vvềề  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  aannhh  eemm,,  ấấyy  llàà  ttrroonngg  NNggààii  mmàà  aannhh  eemm  đđãã  ttiinn  vvàà  đđưượợcc  ấấnn  cchhứứnngg  

bbằằnngg  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  llàà  ĐĐấấnngg  CChhúúaa  đđãã  hhứứaa,,  
1144

  ĐĐấấnngg  ấấyy  llààmm  ccủủaa  ccầầmm  vvềề  ccơơ  

nngghhiiệệpp  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  cchhuuộộcc  llấấyy  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmàà  NNggààii  đđãã  đđưượợcc  đđểể  kkhheenn  nnggợợii  

ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  NNggààii..”” (Êph. 1:13-14) 

 

  12_(IV.3)_ “Đức Tin Là Điều Kiện Phải Có Cho Đời Sống Công Nghĩa”  

““1166  TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc;;  1177  vvìì  

ttrroonngg  TTiinn  LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  mmàà  

đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  ssốốnngg  bbởởii  

đđứứcc  ttiinn..”” (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. 

 ““
44
  LLờờii  nnóóii  vvàà  ssựự  ggiiảảnngg  ccủủaa  ttôôii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbằằnngg  bbààii  ddiiễễnn  tthhuuyyếếtt  kkhhééoo  llééoo  ccủủaa  ssựự  kkhhôônn  

nnggooaann,,  nnhhưưnngg  ttạạii  ssựự  ttỏỏ  rraa  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  qquuyyềềnn  pphhéépp;;  
55
  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  cchhớớ  llậậpp  đđứứcc  

ttiinn  mmììnnhh  ttrrêênn  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  llooààii  nnggưườờii,,  bbèènn  llàà  ttrrêênn  qquuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(1Cô. 2:4-5) 

 

  13_(V.1)_ “Đức Tin Trên Quyền Phép Của Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Sự Ăn Năn”  

““
1144

  SSaauu  kkhhii  GGiiăănngg  bbịị  ttùù,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđếếnn  xxứứ  GGaalliillêê,,  ggiiảảnngg  TTiinn  LLàànnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  
1155

  mmàà  rrằằnngg::  KKỳỳ  đđãã  ttrrọọnn,,  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  đđếếnn  ggầầnn;;  ccáácc  nnggưươơii  

hhããyy  ăănn  nnăănn  vvàà  ttiinn  đđạạoo  TTiinn  LLàànnhh..”” (Mác 1:14-15) 

 

 14_(V.2)_ “Đức Tin Trên Quyền Phép Đức Chúa Trời Thể Hiện Qua Sự Kiên 

Tín” 

““VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  ttaa,,  nnààoo  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  lluuii  đđii  cchhoo  hhưư  mmấấtt  đđââuu,,  bbèènn  llàà  kkẻẻ  ggiiữữ  đđứứcc  ttiinn  

cchhoo  lliinnhh  hhồồnn  đđưượợcc  ccứứuu  rrỗỗii..”” (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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““
44
  LLờờii  nnóóii  vvàà  ssựự  ggiiảảnngg  ccủủaa  ttôôii  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbằằnngg  bbààii  ddiiễễnn  tthhuuyyếếtt  kkhhééoo  llééoo  ccủủaa  ssựự  

kkhhôônn  nnggooaann,,  nnhhưưnngg  ttạạii  ssựự  ttỏỏ  rraa  TThháánnhh  LLiinnhh  vvàà  qquuyyềềnn  pphhéépp;;  
55
  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  

cchhớớ  llậậpp  đđứứcc  ttiinn  mmììnnhh  ttrrêênn  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  llooààii  nnggưườờii,,  bbèènn  llàà  ttrrêênn  qquuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii..”” (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. 

 ““
1122

  VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  nnhhậậnn  llấấyy  tthhầầnn  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưưnngg  đđãã  nnhhậậnn  llấấyy  

TThháánnhh  LLiinnhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn,,  hhầầuu  đđưượợcc  hhiiểểuu  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ơơnn  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  nnhhậậnn  

llããnnhh  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  
1133

  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  vvềề  ơơnn  đđóó,,  kkhhôônngg  ccậậyy  llờờii  nnóóii  mmàà  ssựự  kkhhôônn  

nnggooaann  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  đđãã  ddạạyy  đđââuu,,  ssoonngg  ccậậyy  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  đđãã  

ddạạyy,,  ddùùnngg  ttiiếếnngg  tthhiiêênngg  lliiêênngg  đđểể  ggiiããii  bbààyy  ssựự  tthhiiêênngg  lliiêênngg..”” (1Cô. 2:12-13) 

 

  16_(VI.1)_“Đức Tin Thật Không Dao Động, Không Đổi Đời”  

““
33
  NNhhưưnngg  ttôôii  nnggạạii  rrằằnngg  nnhhưư  xxưưaa  ÊÊvvaa  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  bbởởii  mmưưuu  cchhưướớcc  ccoonn  rrắắnn  kkiiaa,,  tthhìì  ýý  

ttưưởởnngg  aannhh  eemm  ccũũnngg  hhưư  đđii,,  mmàà  ddờờii  đđổổii  llòònngg  tthhậậtt  tthhàà  ttiinnhh  ssạạcchh  đđốốii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  

cchhăănngg..  
44
  VVìì  nnếếuu  ccóó  nnggưườờii  đđếếnn  ggiiảảnngg  cchhoo  aannhh  eemm  mmộộtt  JJêêssuuss  kkhháácc  vvớớii  JJêêssuuss  cchhúúnngg  

ttôôii  đđãã  ggiiảảnngg,,  hhooặặcc  aannhh  eemm  nnhhậậnn  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh  kkhháácc  vvớớii  TThháánnhh  LLiinnhh  aannhh  eemm  đđãã  

nnhhậậnn,,  hhooặặcc  đđưượợcc  mmộộtt  TTiinn  LLàànnhh  kkhháácc  vvớớii  TTiinn  LLàànnhh  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc,,  tthhìì  aannhh  eemm  

cchhắắcc  dduunngg  cchhịịuu!!”” (2Cô. 11:3-4; Sv. 11:6-10) 

 

  17_(VI.2)_“Đức Tin Thật Không Đến Từ Các Giáo Sư Giả”  

““
2266

  TTaa  đđãã  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  ccoonn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  nnầầyy,,  cchhỉỉ  vvềề  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llừừaa  ddốốii  ccáácc  ccoonn..  
2277

  VVềề  

pphhầầnn  ccáácc  ccoonn,,  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  đđãã  cchhịịuu  ttừừ  nnơơii  CChhúúaa  vvẫẫnn  ccòònn  ttrroonngg  mmììnnhh,,  tthhìì  kkhhôônngg  ccầầnn  

aaii  ddạạyy  cchhoo  hhếếtt;;  ssoonngg  vvìì  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  ccủủaa  NNggààii  ddạạyy  ccáácc  ccoonn  đđủủ  mmọọii  vviiệệcc,,  mmàà  ssựự  ấấyy  

llàà  tthhậậtt,,  kkhhôônngg  pphhảảii  ddốốii,,  tthhìì  hhããyy  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  tthheeoo  nnhhưư  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  

nnhhậậnn..”” (1Gi. 2:26-27; Sv. 2:18-29) 

 

  18_(VI.3)_“Đức Tin Thật Duy Nhất Đến Bởi Đức Thánh Linh”  

““
1122

  VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  ttaa,,  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  nnhhậậnn  llấấyy  tthhầầnn  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưưnngg  đđãã  nnhhậậnn  llấấyy  

TThháánnhh  LLiinnhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđếếnn,,  hhầầuu  đđưượợcc  hhiiểểuu  bbiiếếtt  nnhhữữnngg  ơơnn  mmàà  cchhúúnngg  ttaa  

nnhhậậnn  llããnnhh  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  
1133

  cchhúúnngg  ttaa  nnóóii  vvềề  ơơnn  đđóó,,  kkhhôônngg  ccậậyy  llờờii  nnóóii  mmàà  ssựự  

kkhhôônn  nnggooaann  ccủủaa  llooààii  nnggưườờii  đđãã  ddạạyy  đđââuu,,  ssoonngg  ccậậyy  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  mmàà  ĐĐứứcc  TThháánnhh  

LLiinnhh  đđãã  ddạạyy,,  ddùùnngg  ttiiếếnngg  tthhiiêênngg  lliiêênngg  đđểể  ggiiããii  bbààyy  ssựự  tthhiiêênngg  lliiêênngg..”” (1Cô. 2:12-13; 

Sv. 2:6-16) 

 


