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THE BOOK THAT SHOOK THE WORLD (2 Tim 3)	  
	  
For hundreds of years since 1517, believers have been celebrating today as 
Reformation Sunday. 	  
	  
Trong hàng trăm năm kể từ năm 1517, các cơ đốc nhân trên toàn thế 
giới tổ chức kỉ niệm hôm nay là ngày Chủ Nhật Phục Hưng của đạo Tin 
Lành. 	  
	  
Reformation Sunday is a very special day in the history of the church. It 
reminds us of what happened on 31 October 1517 in Germany. This was 
the day that a little unknown German monk, Martin Luther hammered 95 
Theses on to the doors of Wittenberg Cathedral to protest against the errors 
of the Church of Rome. It was this action that launched the Protestant 
Reformation.	  
	  
Ngày Chủ Nhật Phục Hưng là một ngày rất đặc biệt trong lịch sử của 
giáo hội.  Nó gợi lại kí ức về những gì đã xảy ra tại Đức vào ngày 30 
tháng 10 năm 1517.  Cái ngày mà một ông cha người Đức, tên Martin 
Luther đã đóng 95 cây đinh lên cửa của Wittenberg Cathedral để chống 
đối lại những hành vi sai trái của Nhà Thờ La Mã.  Hành động của ông 
dấy lên phong trào Phục Hưng của đạo Tin Lành Chính Thống.	  
	  
The Reformation was a return to the true biblical gospel of the Bible. This 
was a gospel that taught that a man can only be justified and forgiven his 
sins by grace alone and not by any works of self. Before 1517, the vast 
majority of the people of Europe were under the darkness and bondage of 
the false gospel of the Church of Rome. The Roman Church taught that 
salvation was found in the works of the individual through the church’s 
activities. 	  
	  
Sự Phục Hưng mang đến một Phúc Âm đích thực của Kinh Thánh. Đây 
là Phúc Âm đã dạy cho con người chúng ta biết chỉ có ân điển của Chúa 
mới có thể tha thứ tội lỗi của nhân loại chứ không phải bằng bất cứ những 
công việc làm tốt của bản thân chúng ta.  Trước năm 1517, cả châu Âu bị 
Nhà Thờ La Mã bao trùm trong bóng tối và ràng buộc bởi một Phúc Âm 
sai trái của nhà thờ La-Mã.  Nhà thờ La Mã dạy rằng sự cứu rỗi linh hồn 
của tội nhân là do những việc làm công ích của họ thông qua các hoạt 
động của nhà thờ.	  
	  
Central to the rise of the Reformation was the reading and preaching of 
God’s Word. Before 1517 the ordinary people were forbidden from reading 
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the Latin Bible. Most of the priests didn’t also. The Reformers began a 
movement to translate the Bible into the local languages of their people. 
Luther translated the first German Bible, Calvin assisted in the French, 
William Tyndale gave us one of the first in English. 	  
	  
Trọng tâm của sự nổi dậy của cuộc Cải Cách chính là việc đọc và rao 
giảng Lời Chúa. Trước năm 1517 người dân thường bị cấm đọc Kinh 
Thánh trong tiếng La-tinh. Hầu hết các linh mục cũng không đọc. Các 
nhà cải cách đã bắt đầu một phong trào để dịch Kinh Thánh sang tiếng 
địa phương của người dân. Luther dịch cuốn Kinh Thánh đầu tiên bằng 
tiếng Đức, Calvin dịch ra tiếng Pháp, William Tyndale là người đầu tiên 
đã dịch Kinh Thánh ra tiếng Anh.	  
	  
The Reformers only had a Bible and prayer but they discovered that this was 
all they needed. Luther put it well,	  

	  
“I have opposed the indulgences and all the papists, but never by 
force. I simply taught, preached, wrote God’s Word; otherwise I did 
nothing…. the Word did it all.…For it is almighty and takes captive 
the hearts, and if the hearts are captured the evil work will fall of 
itself.”	  

	  
Các nhà cải cách chỉ có Kinh Thánh và những lời cầu nguyện và họ phát 
hiện ra rằng đây là tất cả những gì họ cần. Luther đã nói rất hay rằng,	  
	  
"Tôi đã phản đối sự khoái lạc và tất cả những ai theo đạo Công Giáo La-
mã, nhưng không bao giờ bằng vũ lực. Tôi chỉ đơn giản dạy, giảng đạo, 
viết Lời Chúa; ngoài những việc đó ra tôi đã không làm gì khác... Những 
lời của Chúa đã làm tất cả .... Bởi lời của Đức Chúa Trời là quyền tối cao 
và lời Chúa có thể sẽ chế ngự được lòng người và nếu trái tim được chế 
ngự như vậy thì ắt những việc ác khắc sẽ không thành."	  
	  
SO IT WAS THE BIBLE THAT SHOOK THE WORLD ON 1517 – 
LUTHER WAS JUST THE INSTRUMENT THAT THE BIBLE WAS 
SPOKEN THROUGH. 	  
	  
Và Kinh Thánh chính là quyển sách đã làm lay chuyển thế giới vào năm 
1517 - Luther chỉ là công cụ để lời Kinh Thánh được truyền bá rộng rãi	  
	  
The Bible was written under the inspiration of the Holy Spirit by over 40 
different authors from many different walks of life including: shepherds, 
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farmers, tent-makers, physicians, fishermen, priests, philosophers and kings. 
Despite these wide variations in background and the centuries it took to 
write it, the Bible is an extremely cohesive and unified book. 	  
	  
Kinh Thánh được viết dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh bởi hơn 
40 tác giả đến từ nhiều tầng lớp khác nhau trong cuộc sống như: những 
người chăn chiên, những nông dân, những người thợ mộc, thầy thưốc, 
ngư dân, các linh mục, các triết gia và các vị vua. Mặc dù được viết trong 
những hoàn cảnh và thời gian hết sức khác biệt, Kinh Thánh là một cuốn 
sách siêu gắn kết và thống nhất.	  
	  
The Bible has only one major theme: the progressive revelation of God 
through the person of His Son Jesus Christ. It identifies one problem, sin 
and it gives one answer, Jesus Christ.	  
	  
Kinh Thánh chỉ có một chủ đề lớn duy nhất: sự mặc khải tiến bộ của 
Đức Chúa Trời  thông qua Con Trai Độc Nhất của Ngài là Đức Chúa 
Giê-xu Christ. Kinh Thánh chỉ ra một vấn đề chính đó là tội lỗi và Kinh 
Thánh đưa ra câu trả lời duy nhất- Chúa Giê-xu	  
	  

WHAT IS SO SPECIAL ABOUT THIS BOOK CALLED THE 
BIBLE?	  

	  
Điều gì khiến cho Kinh Thánh đặc biệt như vậy?	  

	  
In 2 Timothy 3 the Apostle Paul is writing to his favourite son in the faith – 
Timothy. These are his last words to Timothy before he dies. These words 
are not some sentimental cliques but words that Timothy can build his life 
and ministry on. 	  
	  
Trong sách 2 Ti-mô-thê Chương 3, Sứ đồ Phao-lô đang viết cho người 
con trai yêu quí của ông – Ti-mô-thê. Đây là những lời cuối cùng của ông 
dành cho Ti-mô-thê trước khi chết. Những lời này không phải những câu 
đa cảm thông thường mà là những lời khuyên mà Ti-mô-thê có thể dùng 
để xây dựng cuộc sống và sứ vụ của mình về sau.	  
	  
Let me give you four reasons why the Bible is so special:	  
	  
Dưới đây là 4 lý do vì sao cuốn Kinh Thánh lại đặc biệt đến như thế:	  
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(1) THE BIBLE REVEALS THE WAY OF SALVATION – Paul first 
reminds Timothy in v14-15 that he was saved through the teaching of the 
Bible. 	  
	  
Lý do thứ nhất: Kinh Thánh thể hiện con đường dẫn đến sự cứu rỗi – 
Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê trong câu 14-15 rằng ông được cứu rỗi 
thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh.	  
	  
NB - This began in the home – the teaching of children is not a matter 
exclusively for the church and Sunday school. The primary means of Biblical 
instruction is in the home. I cannot emphasize this enough. You mothers – 
look at great examples of this like Moses’ mother Jochebed, Hannah with 
Samuel, Timothy’s mother and even grandmother. 	  
	  
Điều này phải được bắt đầu từ ở nhà - dạy con trẻ không chỉ dừng lại ở 
nhà thờ và lớp Trường Chủ Nhật. Gia đình là nơi bắt đầu cho việc dạy dỗ 
Kinh Thánh. Tôi không thể nhấn mạnh điều này hơn. Các bà mẹ hãy học 
những tấm gương như mẹ của Môi-se - Jochebed, Hannah với Samuel, 
mẹ và bà của Ti-mô-thê.  	  
	  
Every great move of God in world history has been through the preaching 
of the word of God. It alone has had a 100% success rate! God says that 
“faith cometh by hearing and hearing by the Word of God” (Rom. 10:17) – that 
formula cannot be tampered with. 	  
	  
Mọi ông việc vĩ đại của Đức Chúa Trời trong lịch sử của thế giới từ trước 
đến nay đều thông qua việc rao giảng Lời Chúa . Riêng việc đó thôi đã có 
tỷ lệ thành công đến 100 % Chúa nói rằng "Đức tin đến bởi sự người ta 
nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được giảng ra" (Rô-
ma 10:17). - Công thức mà không thể bị phá hỏng.	  
	  
(2) THE BIBLE IS INSPIRED (V16) – The word “inspiration” here 
means literally “God-breathed.” Now Paul does not say that the thoughts or 
main ideas are inspired just but every word! You cannot select or “cherry 
pick” the words you like – all are from God. 	  
	  
Lý do thứ hai: Kinh Thánh được truyền cảm hứng (V16) - Từ "cảm 
hứng" ở đây có nghĩa đen là “hơi thở của Chúa”. Phao-lô không nói rằng 
chỉ có những suy nghĩ hoặc ý chính có hơi hướm của Chúa mà là mỗi từ 
trong Kinh Thánh đều như vậy! Bạn không thể chọn hoặc kén những từ 
ngữ mà bạn thích - tất cả đều từ Chúa.	  
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There are some people who try to argue that the term “inspiration” simply 
means that the Bible may inspire you when you read it – kind of gives some 
people a good feeling. In a similar way to human authors when we say 
things like: “Shakespeare was certainly an inspired writer.” No – every word 
of the Bible is inspired in an objective manner. 	  
	  
Có một số người cố gắng lập luận rằng thuật ngữ "nguồn cảm hứng" chỉ 
đơn giản có nghĩa rằng Kinh Thánh có thể truyền cảm hứng cho bạn khi 
bạn đọc nó - kiểu như là làm cho bạn cảm thấy tốt hơn khi đọc. Tương 
tự như khi một nhà văn nói những câu như : "Shakespeare chắc chắn là 
một nhà văn đầy cảm xúc”. Không - từng lời của Kinh Thánh đều được 
truyền cảm hứng một cách khách quan. 	  
	  
The Bible may make you feel inspired but it is inspired whether you feel it 
or not! The Bible is the word of God whether you read it or not. The Bible 
is the word of God whether you believe it or not. 	  
	  
Kinh Thánh có thể khơi lên nguồn cảm hứng trong bạn nhưng bản thân 
quyển sách này có sẵn cảm hứng đó - không liên quan đến việc bạn có 
nhận ra hay không. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời cho dù bạn có 
đọc nó hay không. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời cho dù bạn có tin 
vào những lời đó hay không.	  
	  
So this Book is as reliable and infallible as God is – that’s why it is a book 
like no other. I wish I had to time to demonstrate the amazing accuracy of 
the Bible – in our Bible class to day we will see that 2,500 years ago the Lord 
predicted the whole Gentile world history until today. We have studied a 
race of people recently whose whole history affirms the truth of the Bible. 
There is no way naturally to explain the history of the Jews. 	  
	  
Chính vì vậy, Cuốn Sách này đáng tin cậy và chính xác như Đức Chúa 
Trời vậy - và đó cũng chính là lý do tại sao nó không giống như bất kì 
một quyển sách nào khác. Tôi ước gì mình có thời gian để chứng minh độ 
chính xác tuyệt vời của Kinh Thánh - trong lớp học Kinh Thánh của 
chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng 2500 năm trước, Chúa đã 
dự đoán toàn bộ lịch sử thế giới ngoại giáo cho đến thời nay. Dạo gần 
đây, chúng tôi đã và đang học về một chủng tộc người mà lịch sử hoàn 
toàn khẳng định sự thật của Kinh Thánh . Không có cách nào mà con 
người có thể lý giải lịch sử của người Do Thái một cách tự nhiên.	  
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(3) THE BIBLE IS PROFITABLE (V16) – The third reason that the 
Bible is so important is that it is “profitable.” This word means useful and 
beneficial. This Bible uses metaphors like milk or bread to illustrate that this 
Book nourishes our souls. It not only is the source of our faith but it 
sustains and transforms our faith. It equips the saints to become servants!	  
	  
Lý do thứ ba Kinh Thánh rất quan trọng chính là vì Cuốn Sách này “hữu 
ích” cho chúng ta.  Kinh Thánh dùng những ẩn dụ như là sữa và bánh để 
diễn tả việc Cuốn Sách này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Đây không 
phải là cội nguồn duy nhất của đức tin chúng ta nhưng nó duy trì và biến 
đổi đức tin của chúng ta. Nó giúp các vị thánh trở thành những người 
phục vụ cho Chúa.	  
	  
The Bible has power to speak to you and touch you in many different ways. 
I am sure every Christian here has sat through many sermons – some will 
encourage you, others will convict you, some will reprove you, some will 
teach you. Often the same Word of God does different things to different 
people at the same point in time. That’s because the Holy Spirit is taking the 
Word of God and applying it to different needs of the hearers at the same 
time. 	  
	  
Kinh Thánh có quyền lực để nói với bạn và chạm lòng bạn bằng nhiều 
cách khác nhau. Tôi chắc chắn rằng mỗi cơ đốc nhân ở đây đã nghe qua 
nhiều bài giảng - một số bài giảng sẽ động viên bạn, một số sẽ lên án 
bạn, một số sẽ quở trách bạn, một số sẽ dạy cho bạn. Nhiều khi một lời 
dạy của Chúa sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đối với những người 
nghe. Đó là vì Đức Tháng linh dùng lời Chúa biết được mỗi người chúng 
ta thật sự cần gì và áp dụng lời dạy của Chúa với mỗi người nghe một 
cách khác nhau.	  
	  
Someone asked me recently why the apocryphal books are not in the Bible – 
one of the best ways to understand this is to simply read them. They don’t 
have the life of the Spirit of God in them or the ring of inspiration. That’s 
not to say they are boring but a true child of God with the Holy Spirit in 
him will soon recognise that these are not the Words of God. For the Spirit 
of God in us bears witness with the Word of God He inspired. 	  
	  
Có một người gần đây đã hỏi tôi rằng tại sao những quyển ngụy thư 
không có trong Kinh Thánh. Một trong những cách giải thích tốt nhất 
đơn giản chỉ là hãy ngồi đọc chúng. Nhũng quyển ngụy thư đấy không có 
Chúa Thánh Thần cũng như cảm hứng cho chúng ta. Điều này không có 
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nghĩa là nhũng quyển sách đấy rất nhàm chán. Tuy nhiên một người con 
chiên của Chúa, với Đức Thánh linh trong họ, sẽ sớm nhận ra rằng những 
quyển ngụy thư kia không phải lời dạy của Chúa. Đó là bởi vì Thánh Linh 
của Đức Chúa Trời trong họ biết được đâu là lời dạy của Chúa.	  
	  
It is not the job of any preacher to make the Bible relevant – the Bible is 
always relevant to any culture in any continent in any century. 	  
	  

Đó không phải là công việc của bất kỳ người truyền đạo nào làm cho 
Kinh Thánh có liên quan - Kinh Thánh luôn có liên quan đến bất kỳ nền 
văn hóa nào ở bất cứ châu lục nào, thế kỷ nào.	  

	  
The only way to make the Bible irrelevant is to ignore or dilute it in our 
churches and in our lives. 	  
	  
Cách duy nhất để làm cho Kinh Thánh trở nên không liên quan là phớt lờ 
hoặc ít quan tâm đến Kinh Thánh trong nhà thờ và trong đời sống của 
chúng ta.	  
	  
(4) THE BIBLE IS SUFFICIENT (V17) – Paul instructed Timothy 
that the Word of God is sufficient to ensure, “That the man of God may be 
perfect, thoroughly furnished unto all good works.” This word “perfect” means 
completely sound of mind or perfectly balanced. The word 
“furnished” was used in secular Greek writings to describe machines, 
which were completely outfitted and needing nothing i.e. capable of 
performing the service expected of it.	  
	  
Lý do thứ tư: KINH THÁNH LÀ ĐẦY ĐỦ (V17) – Phao-lô chỉ đạo Ti-
mô-thê rằng Lời Chúa là đủ để đảm bảo, “Rằng người của  Chúa có thể 
trở nên hoàn hảo, trang bị kỹ lưỡng cho mọi việc lành". Từ "hoàn hảo" có 
nghĩa là hoàn toàn thành tâm hoặc hoàn toàn cân bằng. Từ "trang bị" đã 
được sử dụng trong các văn bản Hy Lạp thế tục để mô tả máy móc 
được chuẩn bị hoàn toàn và không cần gì khác tức là khả năng thực hiện 
những gì được mong đợi từ nó.	  
	  
The Bible is not only inspired in every word by God but it is also 
sufficient to deal with every problem in:	  
	  

 Our life (i)
 Our family (ii)
 Our Church (iii)
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 Our Society (iv)
	  
That doesn’t mean that God will answer every question we have. 
There are certain questions He has chosen not to answer – may be 
because we couldn’t comprehend or because He has chosen to test us 
on it. We live by faith and not by explanations. As someone once said, 
“Faith does not eliminate questions. But faith knows where to take 
them.”	  
	  
Kinh Thánh không chỉ là cảm hứng trong từng lời của Chúa mà còn đủ 
để đối phó với mọi vấn đề trong:	  
 

 Cuộc sống của chúng ta (1)
 Gia đình chúng ta (2)
 Giáo Hội của chúng ta (3)
 Xã hội của chúng ta (4)

	  
Điều đó không có nghĩa là Chúa sẽ trả lời mọi câu hỏi chúng ta có. Có 
những câu hỏi nhất định Ngài đã chọn không trả lời - có thể là bởi vì 
chúng ta không thể hiểu được hay vì Ngài đã chọn để thử nghiệm chúng 
ta  qua đó. Chúng ta sống dựa trên đức tin chứ không phải lời giải thích. 
Như ai đó đã từng nói, "Đức tin không loại bỏ các câu hỏi. Nhưng đức 
tin biết nơi để có chúng. "	  
	  
UNFORTUNATELY NOT EVERYONE BELIEVES IN VERSE 17 
TODAY. There are many even who believe in every word in v16 but 
ignore the teaching of v17.	  
	  
Today we have a movement seeking to add to the Bible - There may 
be things in the Bible that are difficult to understand (2 Peter 3:16), 
but that does not mean we need extra-biblical revelation such as 
prophecies to guide us. 	  
	  
Charismatic prophecies are not the same as those in the biblical 
account. They are frequently in error by failing to be fulfilled and 
many even contradict the revealed words of Scripture. They have 
opened the door to much false teaching, confusion, and fanaticism. 
They have not led people to have a stronger belief in the Bible. Rather 
they have led many to undermine the belief of Scriptural authority. It 
dishonours the purity of God’s Word by mixing the fallible with the 
infallible. 	  
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Đáng tiếc là ngày nay không phải ai cũng tin vào lời 17. Ngay cả rất nhiều 
người tin vào từng từ trong v16 nhưng bỏ qua lời giảng dạy của v17.	  
	  
Ngày nay chúng ta có phong trào bổ sung thêm vào Kinh Thánh - Có thể 
có những điều trong Kinh Thánh khó có thể hiểu được (2 Phi-e-rơ 3:16), 
nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cần sự giác ngộ ngoài Kinh 
Thánh như lời tiên tri để hướng dẫn chúng ta.	  
	  
Những lời tiên tri lôi cuốn không giống như những lời trong kinh thánh. 
Những lời này thường xuyên sai lệch, không xảy ra và thậm chí mâu 
thuẫn với những lời mạc khải của Kinh Thánh. Chúng đã mở ra cánh cửa 
cho nhiều sai lầm trong truyền đạo, nhầm lẫn, và sự cuồng tín. Chúng 
không dẫn đên việc mọi người có niềm tin mạnh mẽ hơn vào Kinh 
Thánh. Thay vào đó, chúng đã khiến nhiều người hạ thấp niềm tin vào 
thẩm quyền của  Kinh Thánh. Chúng không giữ được độ nguyên vẹn của 
lời Đức Chúa Trời khi lẫn lộn giữa đúng và sai. 	  
	  
The watchword cry of the Reformation was Sola Scriptura – the 
Scripture alone. That was the foundational rock on which all the 
Protestant doctrines of Scripture were based. 	  
	  
God is not silent. He is still speaking today to the church through His 
Word. 	  
	  
Tiếng kêu khẩu hiệu của phong trào Cải Cách là Sola Scriptura - Chỉ 
Thánh Kinh. Đó là nền tảng mà tất cả các học thuyết của Thánh Tin Lành 
dựa trên.	  
	  
Thiên Chúa không im lặng. Ngài vẫn truyền đạo tới nhà thờ qua Lời của 
Ngài.	  
	  

	  
CONCLUSIONS	  

	  
There are only two things that are eternal – God’s Word and God’s people 
– we should build our lives on both. 	  
	  
Chỉ có hai thứ là vĩnh hằng trên thế giới này - Lời của Chúa và những con 
chiên của Chúa - và ta nên xây dựng nền tảng cuộc sống của mình dựa 
trên cả hai thứ đó.	  
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God wants you Christian…“completely outfitted, fully furnished, fully equipped, fully 
supplied” so He can use you to your fullest potential!” What a tragedy for any 
Christian to be labeled spiritually unprepared for a task when the means of 
preparation are readily at hand!	  
	  
Chúa muốn những con chiên “trang bị hoàn toàn, đầy đủ” để Ngài có thể 
sử dụng tối đa tiềm năng của họ!”. Thật là một bi kịch cho bất kì một con 
chiên nào nếu như họ bị coi là không được chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh 
thần cho một sứ mệnh khi tất cả những phương tiện họ cần đều sẵn 
trong tay.	  
	  
The Bible must not just be read, memorized, and recited but must be 
practiced. The devil doesn’t mind you reading the Bible and going to church 
just as long as you don’t put it into practice!	  
	  
Kinh Thánh không phải là để đọc suông, học thuộc lòng và đọc lại vanh 
vách mà là để luyện tập. Sa-tan không ngần ngại tấn công bạn dù bạn 
có đọc và đi nhà thờ hàng tuần mà không thực hành những gì đọc được.	  
	  
Jesus Christ commanded us “Let your light so shine before men, that they may see 
your good works, and glorify your Father which is in heaven.” (Matt. 5:16) How is 
your "lighthouse" shining lately?	  
	  
Chúa Giêsu lệnh rằng: “Hãy để ánh sáng của bạn chiếu sáng cho con 
người, để cho họ có thể thấy được những việc tốt bạn làm, và tôn vinh 
Cha của bạn trên thiên đường.” (Matt. 5:16). “Ngọn hải đăng” của bạn 
dạo này có đang như vậy không?	  
	  
The Bible is a life-changing book because it is the words of the living God. 	  
	  
Cuốn Kinh Thánh là một cuốn sách có thể thay đổi một cuộc đời vì trong 
đó đều là Lời của vị Chúa sống.	  
	  

If you are cold, let it WARM you,  
If you are asleep, let it WAKE you,  

If you are a backslider, let it WARN you,  
If you are defiled, let it WASH you.  

If you are disobedient, let it WHIP you.  
If you are uncertain, let it WITNESS to you.  

If you are unsaved, let it WIN you!	  
	  

Nếu bạn cảm thấy lạnh, hãy để những lời Chúa sưởi ấm bạn,	  
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Nếu bạn đang mơ màng, hãy để lời Chúa thức tỉnh bạn	  
Nếu bạn đang tụt dốc, hãy để lời Chúa cảnh báo bạn	  

Nếu bạn nhơ nhuốc, hãy để lời Chúa gột rửa bạn	  
Nếu bạn không nghe lời, hãy để lời Chúa răn đe bạn	  

Nếu bạn không chắc chắn, hãy để lời Chúa làm chứng cho bạn	  
Nếu bạn chưa được cứu rỗi, hãy để lời Chúa chiến thắng bạn!	  

 	  
None who have trusted in God and followed the commands and counsel 
revealed in the Bible have ever been ultimately disappointed.	  
	  
Trên thế gian này, Chưa có ai tin vào Chúa và làm theo những lời chỉ bảo 
và dạy dỗ trong Kinh Thánh mà phải thất vọng.	  


