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Cùng Nhau Thể Hiện Đời Sống Phúc Âm
trong

QUYỀN NĂNG và MỤC ĐÍCH THẬT
Qua

THỜ PHƯỢNG và PHỤC VỤ

Thực Hành "Nguyên Tắc Căn Bản" trong Đời Sống Hằng Ngày

Anaheim Huddle

BRING – BUILD – SERVE

Điều gì đưa Hội Thánh trở lại với nhau sau Covid?

Điều gì thúc đẩy chúng ta cùng nhau thờ phượng?

Làm thế nào để chúng ta thực sự quan tâm đến nhau?

Điều gì thôi thúc chúng ta trở lại với việc chia sẻ Phúc Âm?

Làm thế nào để chúng ta đo lường thành công?

QUESTIONS
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Cùng nhau thể hiện đời sống Phúc Âm
qua 

Thờ Phượng và Phục Vụ

Áp dụng “Những Nguyên Tắc Căn Bản” 
trong Đời Sống Hằng Ngày

NGUYÊN TẮC CĂN BẢN

 Nguyên tắc #1: LỐI SỐNG VỚI TRỌNG TÂM TRÊN PHÚC ÂM

 Nguyên tắc #2: LỐI SỐNG NỐI KẾT LIÊN HỆ VỚI HỘI THÁNH

NGUYÊN TẮC CĂN BẢN – PHÚC ÂM

 Những người tin Chúa được thuyết phục, chinh phục và biến 
đổi

 Qua lẽ thật Phúc Âm
 Dựa trên Thân Vị và công việc (Thập Tự Giá, Sự Sống Lại, Sự Tái

Lâm) của Đức Chúa Jêsus Christ
 Công 2:22-24, 32-33 

 Qua cam kết cá nhân và mối quan hệ với Chúa Jêsus
 Công 2:36-38  

 Qua sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh
 Công 2:38-39  

 Qua thay đổi giá trị và mục đích cuộc sống
 Công 2:40 

 Nguyên tắc #1: LỐI SỐNG VỚI TRỌNG TÂM TRÊN PHÚC ÂM
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NGUYÊN TẮC CĂN BẢN – HỘI THÁNH

 Các tín hữu sống đời sống đức tin và tiến trình môn đệ hóa
 Trong và qua Hội Thánh

 Công 2:41

 Trong chia sẻ cam kết với những ưu tiên chung của Hội Thánh
 Lời Chúa - Thông công (Đồng công) – Thờ phượng - Cầu nguyện
 Công 2:42 

 Trong chia sẻ đời sống và gây dựng sự hiệp một của Hội Thánh
 Công 2:44-45 

 Trong các buổi nhóm chung Hội Thánh và họp nhóm nhỏ
 Công 2:46 

 Trong công tác mang Phúc Âm vào cộng đồng qua Hội Thánh
 Công 2:47 

 Nguyên tắc #2: LỐI SỐNG NỐI KẾT LIÊN HỆ VỚI HỘI THÁNH

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ

Heb. 10:19-25 

19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 

20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua 
xác Ngài, 

21 lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 

22 nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới 
sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 

23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng 
đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 

24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 

25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh 
em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. 
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ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ
Hỡi anh em, 

vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 

bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, 

nghĩa là ngang qua xác Ngài, 

lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 

nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, 

lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, 

thân thể rửa bằng nước trong, 

mà đến gần Chúa. 

Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, 

vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 

Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 

chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, 

nhưng phải khuyên bảo nhau, 

và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, 

thì càng phải làm như vậy chừng nấy. 

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ

Hỡi anh em, 

vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 

bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, 

nghĩa là ngang qua xác Ngài, 

lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 

Hai điều kiện của một tấm lòng biết đáp ứng

 ĐỨC TIN CAM ĐOAN trên CÔNG VIỆC của Đấng Christ

 MỐI QUAN HỆ với THÂN VỊ Đấng Christ
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ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ

Hỡi anh em, 

Hai điều kiện của một tấm lòng biết đáp ứng

 ĐỨC TIN CAM ĐOAN trên CÔNG VIỆC của Đấng Christ

vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 

bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, 

nghĩa là ngang qua xác Ngài, 

 MỐI QUAN HỆ với THÂN VỊ Đấng Christ

lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn 

đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 

 Đáp ứng với Đấng Christ: sự vượt trội tuyệt đối và quyền tể trị và sự tối 
cao của Đấng Christ

 Sự ban cho vượt trội của Đấng Christ (nội dung sách Hêbêrơ)
 Lớn hơn: Thiên sứ (vinh hiển), Môi-se (Luật pháp), Giô-suê (yên nghĩ), Arôn

(tế lễ). Giao Ước tốt hơn, Tế lễ tốt hơn.

 Động cơ đáp ứng là sự lớn lạ vượt trội của Đấng Christ

 Cảnh báo về thái độ lơ là làm hổ nhục Thập Tự Giá

 Những thành đạt lớn lao của Đấng Christ 
 Tiếp cận sự hiện diện Đức Chúa Trời qua Huyết Chúa hy sinh

 Cất bỏ bức màn ngăn cách

 Tiếp tục chức tế lễ cầu thay
 nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh…mở ngang qua cái màn… 

có một thầy tế lễ lớn …

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ
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Hỡi anh em, 

nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, 

lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, 

thân thể rửa bằng nước trong, 

mà đến gần Chúa. 

Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, 

vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 

Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 

chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, 

nhưng phải khuyên bảo nhau, 

và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, 

thì càng phải làm như vậy chừng nấy. 

Ba lĩnh vực của hành động-đáp ứng

 ĐẾN GẦN CHÚA trong ĐỨC TIN

 NẮM CHẶC vào sự TRÔNG CẬY

 GÂY DỰNG trong YÊU THƯƠNG

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ

Ba lĩnh vực của hành động-đáp ứng

 ĐẾN GẦN CHÚA trong ĐỨC TIN
nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, 

lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, 

thân thể rửa bằng nước trong, 

mà đến gần Chúa. 

 NẮM CHẶC vào sự TRÔNG CẬY

Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, 

vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 

 GÂY DỰNG trong YÊU THƯƠNG

Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 

chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, 

nhưng phải khuyên bảo nhau, 

và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, 

thì càng phải làm như vậy chừng nấy. 

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ
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 Đáp ứng với Đấng Christ: sự vượt trội tuyệt đối và quyền tể trị và sự tối 
cao của Đấng Christ

 Đáp ứng với Đấng Christ trong Đức Tin (19-22)
 Nền tảng: công việc nên thánh của Đức Thánh Linh

 Lý do: Huyết Chúa và sự sống phục sinh và chức tế lễ

 Hành động: Đến gần Chúa
 22 lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn mà đến gần Chúa.

 Đáp ứng với Đấng Christ trong Trông Cậy (23)
 Nền tảng: Chúa mặc khải qua Lời Kinh Thánh

 Lý do: Sự thành tín của Chúa

 Hành động: Nắm vững xác quyết với Chúa
 23 cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy.

 Đáp ứng với Đấng Christ trong Yêu Thương (24-25)
 Nền tảng: Bông trái yêu thương giữa các thánh đồ

 Lý do: Ngày Chúa tái lâm đến gần

 Hành động: Chịu trách nhiệm với nhau về nhóm họp và phục vụ
 25 hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự

nhóm lại .

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ

 Đáp ứng với sự tối cao của Chúa qua thờ phựơng cộng đồng

 Trong tổng hợp liên hệ: Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương
 Lý do: Huyết Chúa và sự sống phục sinh và chức tế lễ. Sự thành tín của

Chúa. Ngày Chúa tái lâm đến gần.

 Trong thờ phượng chung của gia đình Hội Thánh
 Hiệp chung trong gia đình – “chúng ta hãy…”, 3 lần

 Hành động: Đến gần Chúa - Nắm vững xác quyết với Chúa - Chịu trách
nhiệm với nhau về nhóm họp và phục vụ

 Thờ phượng chung là sự báo hiệu chính yếu của đáp ứng tấm lòng với
Chúa
 Lời báo nguy nối kết với sự thay đổi thật (Đức Tin, Trông Cậy, Yêu Thương) 

và sự đoán xét (26-32)

 Thiếu xác quyết dấn thân trong sự thờ phượng chung là báo động khẩn
trương dưới ánh sáng lẽ đạo Đấng Christ

 Chúng ta dấn thân với nhau trong yêu thương, phục vụ và trách nhiệm bày
tỏ qua sự thờ phượng chung

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ
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Hai điều kiện của một tấm lòng biết đáp ứng

 ĐỨC TIN CAM ĐOAN trên CÔNG VIỆC của Đấng Christ

 MỐI QUAN HỆ với THÂN VỊ Đấng Christ

Ba lĩnh vực của hành động-đáp ứng

 ĐẾN GẦN CHÚA trong ĐỨC TIN

 NẮM CHẶC vào sự TRÔNG CẬY

 GÂY DỰNG trong YÊU THƯƠNG

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ

Focus
Đáp ứng với Đấng Christ qua Thờ phượng Phục vụ

Kiểm tra nhanh:  

•Bạn đang thực hành tiến trình đến gần Chúa thế nào, khi đã
học biết lẽ đạo về Đấng Christ?  

•Tại sao thói quen bỏ nhóm là một vấn đề nghiêm trọng của
tấm lòng trong ánh sáng lẽ đạo về Đấng Christ?  

•Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương bày tỏ trong đời sống
chúng ta ra sao?
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 THẢO LUẬN & CẦU NGUYỆN:

Điều gì đưa Hội Thánh trở lại với nhau sau Covid?

Điều gì thúc đẩy chúng ta cùng nhau thờ phượng?

Làm thế nào để chúng ta thực sự quan tâm đến nhau?

Điều gì thôi thúc chúng ta trở lại với việc chia sẻ Phúc Âm?

Làm thế nào để chúng ta đo lường thành công?

ĐÁP ỨNG VỚI PHÚC ÂM TRONG THỜ PHƯỢNG PHỤC VỤ
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