
Bí Quyết Để Sống và Kết Quả Vinh Hiển Chúa 
Ma-thi-ơ 21:18-22  (Bản Kinh Thánh Dịch Mới) 

1.      Từ Bài Giảng (trả lời ngắn gọn) 

Ma-thi-ơ 21:1-22 ghi chép lại ba biến cố đã xãy ra để nói lên đức tin của ngưới Do thái. Qua ba 

biến cố chúng ta học được những điều sau đây 

  

a)       Đời sống đức tin thế tục (21:1-11), khi Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem thì: 

-          Người ta muốn Chúa làm vua để cung ứng thực phẩm (thể chất) 

-          Người ta muốn Chúa làm vua để _______________  (chính trị) 

Đời sống đức tin của bạn (môn đồ của Chúa Giê-xu Christ) phải như thế nào? 

 

b)   Đời sống thờ phượng thỏa hiệp (21:12-17), Chúa giê-xu dẹp sạch trong đền thờ 

Tại sao Chúa GIê-xu dẹp sạch trong đền thờ?  

Người Do thái đã thỏa hiệp sự thờ phượng như thế nào? 

Sự thỏa hiệp này có thể xảy ra cho hội thánh ngày nay không? Nếu có, cho một vài thí dụ 

Sự thờ phượng thật phải như thế nào? 

Khi nào chúng ta nên thờ phượng Chúa? 

  

c)    Đời sống cầu nguyện & kết quả (21:18-22) 

Cây vả biểu tượng của người Do-thái. Cây vả chỉ có lá mà không có trái – Đức tin của người 

Do-thái bị xã hội hóa, bị đồng hóa… không kết quả trong chương trình của Chúa. Cây vả đã bị 

Chúa quở “liền khô đi”, chuyện gì đã xãy ra cho dân tộc Do-thái khoảng 30 năm sau đó? 

Làm sao để cầu nguyện theo ý Chúa? 

Làm sao để đời sống có kết quả cho Chúa? 

Nếu Chúa ngày hôm nay đứng trước mặt Hội Thánh West Houston, Chúa sẽ khen hay Chúa sẽ 

trách? 

  

Bạn áp dụng bài học như thế nào cho đời sống mình trong tuần tới hoặc cho những tháng năm 

sắp tới để có thể phúc lợi cá nhân, gia đình, và hội thánh West Houston 



** Ma-thi-ơ 21:22 “Bất cứ điều  gì các con xin trong khi cầu nguyện với đức tin thì sẽ nhận được 
(BDM) 

  

2) Học thuộc lòng Ma-thi-ơ 21:22 

  

  

Nghiên Cứu Câu Kinh Thánh 

Hoàn tất phần nghiên cứu với câu Kinh Thánh thuộc lòng có đánh dấu hoa thị (*) ở trang trước 

1.      Địa chỉ của câu Kinh Thánh _________________________ 

2.      Viết ra và định nghĩa hai từ chìa khóa (quan trọng) trong câu Kinh Thánh đó 

Từ chìa khóa: _____________________________________________________________ 

Định nghĩa:    ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Từ chìa khóa: _____________________________________________________________ 

Định nghĩa:    ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3.      Câu Kinh Thánh nầy nói gì? (Viết lại câu Kinh Thánh theo lối hành văn riêng của quý 
vị). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.      Tôi có thể áp dụng chân lý của câu Kinh Thánh nầy vào đời sống của tôi như thế nào? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

  

Kết thúc (bằng thì giờ cầu nguyện và bài tập chuẩn bị cho buổi học lần tới ) 


