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Mt 5:3 Phúc thay ai có tâm hồn nghèo 
khó, vì Nước Trời là của họ. 

Mt 4:4 Người ta sống không chỉ
nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi 
lời miệng Thiên Chúa phán ra. 

Mt 4:4 Der Mensch lebt nicht 
nur von Brot, sondern von 
jedem Wort, das aus Gottes 
Mund kommt. 

Mt 5:3 Selig, die arm sind 
vor Gott; / denn ihnen 
gehört das Himmelreich. 

 

 

Mt 5:4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ
sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Mt 5:5 Phúc thay ai sầu khổ, vì 

họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

Mt 5:4 Selig die Trauernden; 
/ denn sie werden getröstet 
werden. 

Mt 5:5 Selig, die keine 
Gewalt anwenden; / denn 
sie werden das Land erben. 

 

 

Mt 5:7 Phúc thay ai xót thương 
người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót 
thương. 

Mt 5:6 Phúc thay ai khát khao nên người công 
chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

Mt 5:6 Selig, die hungern 
und dürsten nach der 
Gerechtigkeit; / denn sie 
werden satt werden.

Mt 5:7 Selig die 
Barmherzigen; / denn sie 
werden Erbarmen finden.  
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Mt 5:9 Phúc thay ai xây dựng hoà 
bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên 
Chúa. 

Mt 5:8 Phúc thay ai có tâm hồn 
trong sạch, vì họ sẽ được nhìn 
thấy Thiên Chúa. 

Mt 5:8 Selig, die ein reines 
Herz haben; / denn sie 
werden Gott schauen.  

Mt 5:9 Selig, die Frieden 
stiften; / denn sie werden 
Söhne Gottes genannt werden. 

 

 

Mt 5:10 Phúc thay ai bị bách 
hại vì sống công chính, vì Nước 
Trời là của họ. 

Mt 5:11 Phúc thay anh em khi vì Thầy 
mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu 
khống đủ điều xấu xa. 

Mt 5:10 Selig, die um der 
Gerechtigkeit willen verfolgt 
werden; / denn ihnen 
gehört das Himmelreich. 

Mt 5:11 Selig seid ihr, wenn ihr 
um meinetwillen beschimpft und 
verfolgt und auf alle mögliche 
Weise verleumdet werdet. 

 

 

Mt 5:13 Chính anh em là muối cho đời. Nhưng 
muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? 
Nó đã thành vô dụng.  

Mt 5:14 Chính anh em là ánh 
sáng cho trần gian.  

Mt 5:13 Ihr seid das Salz der 
Erde. Wenn das Salz seinen 
Geschmack verliert, womit kann 
man es wieder salzig machen? Es 
taugt zu nichts mehr; es wird 
weggeworfen und von den Leuten 
zertreten. 

Mt 5:14 Ihr seid das Licht 
der Welt. Eine Stadt, die auf 
einem Berg liegt, kann nicht 
verborgen bleiben. 
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Mt 6:6 Du aber geh in deine 
Kammer, wenn du betest, und 
schließ die Tür zu; dann bete 
zu deinem Vater, der im 
Verborgenen ist. Dein Vater, 
der auch das Verborgene 
sieht, wird es dir vergelten. 

Mt 6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, 
đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, 
Ðấng hiện diện nơi kín đáo.  
 

Mt 6:1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải 
coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. 
Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh 
em, ban thưởng. 

Mt 5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", 
"không" thì phải nói "không". Thêm thắt 
điều gì là do ác quỷ. 

Mt 6:1 Hütet euch, eure 
Gerechtigkeit vor den Menschen 
zur Schau zu stellen; sonst habt 
ihr keinen Lohn von eurem Vater 
im Himmel zu erwarten. 

Mt 5:37 Euer Ja sei ein 
Ja, euer Nein ein Nein; 
alles andere stammt vom 
Bösen.  

Mt 5:23-24 Wenn du deine Opfergabe 
zum Altar bringst und dir dabei einfällt, 
dass dein Bruder etwas gegen dich hat, 
so lass deine Gabe dort vor dem Altar 
liegen; geh und versöhne dich zuerst 
mit deinem Bruder, dann komm und 
opfere deine Gabe.  

Mt 5:23-24 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn 
thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện 
bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn 
thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã. 
 

Mt 6:3-4 Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc 
tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và 
Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, 
sẽ trả lại cho anh. 

Mt 5:48 Ihr sollt also 
vollkommen sein, wie es auch 
euer himmlischer Vater ist.  

Mt 5:48 Anh em hãy nên hoàn 
thiện, như Cha anh em trên trời 
là Đấng hoàn thiện. 

Mt 6:3-4 Wenn du Almosen gibst, 
soll deine linke Hand nicht wissen, 
was deine rechte tut. Dein Almosen 
soll verborgen bleiben und dein Vater, 
der auch das Verborgene sieht, wird 
es dir vergelten.  



 
 

 
 

 

 

Mt 6:19-20 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng 
dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và 
lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, 
nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không lấy đi được.  

Mt 6:14-15 Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì 
Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 
Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, 
thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. 
 Mt 6:14-15 Denn wenn ihr den 

Menschen ihre Verfehlungen vergebt, 
dann wird euer himmlischer Vater auch 
euch vergeben. Wenn ihr aber den 
Menschen nicht vergebt, dann wird 
euch euer Vater eure Verfehlungen 
auch nicht vergeben.

Mt 6:19-20 Sammelt euch nicht Schätze 
hier auf der Erde, wo Motte und Wurm 
sie zerstören und wo Diebe einbrechen 
und sie stehlen, sondern sammelt euch 
Schätze im Himmel, wo weder Motte 
noch Wurm sie zerstören und keine Diebe 
einbrechen und sie stehlen. 

 

 

Mt 6:24 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ
ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa 
làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. 

Mt 6:31-32 Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, 
uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa 
biết anh em cần tất cả những thứ đó. 

Mt 6:31-32 Macht euch also keine 
Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir 
essen? Was sollen wir trinken? Was 
sollen wir anziehen? Denn um all das 
geht es den Heiden. Euer himmlischer 
Vater weiß, dass ihr das alles braucht. 

Mt 6:24 Niemand kann zwei Herren 
dienen; er wird entweder den einen 
hassen und den andern lieben oder er 
wird zu dem einen halten und den 
andern verachten. Ihr könnt nicht 
beiden dienen, Gott und dem Mammon.  

 

 

Mt 6:34 Anh em đừng lo lắng về
ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai 
lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Mt 6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên 
Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả 
những thứ kia, Người sẽ thêm cho.  

Mt 6:34 Sorgt euch also 
nicht um morgen; denn der 
morgige Tag wird für sich 
selbst sorgen. Jeder Tag 
hat genug eigene Plage.  

Mt 6:33 Euch aber muss es 
zuerst um sein Reich und um 
seine Gerechtigkeit gehen; 
dann wird euch alles andere 
dazugegeben.  
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Mt 10:19-20 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo 
phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ 
cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em 
nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 
 

Mt 7:7 Anh em cứ xin thì sẽ
được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ 
cửa thì sẽ được mở cho. 

Mt 10:19-20 Wenn man euch vor Gericht 
stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was 
ihr reden sollt; denn es wird euch in jener 
Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht 
ihr werdet dann reden, sondern der Geist 
eures Vaters wird durch euch reden. 

Mt 7:7 Bittet, dann wird 
euch gegeben; sucht, dann 
werdet ihr finden; klopft an, 
dann wird euch geöffnet.

 

 

Mt 7:24 Ai nghe những lời Thầy nói đây mà 
đem ra thực hành, thì ví được như người 
khôn xây nhà trên đá.  

Mt 8:17 Để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-
sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền 
của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. 

Mt 7:24 Wer diese meine 
Worte hört und danach 
handelt, ist wie ein kluger 
Mann, der sein Haus auf Fels 
baute.  

Mt 8:17 Dadurch sollte sich 
erfüllen, was durch den Propheten 
Jesaja gesagt worden ist: Er hat 
unsere Leiden auf sich genommen 
und unsere Krankheiten getragen.  

 

 

Mt 10:16 Thầy sai anh em đi như chiên 
đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải 
khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 

Mt 7:12 Tất cả những gì anh em 
muốn người ta làm cho mình, thì chính 
anh em cũng hãy làm cho người ta. 

Mt 10:16 Seht, ich sende 
euch wie Schafe mitten 
unter die Wölfe; seid daher 
klug wie die Schlangen und 
arglos wie die Tauben. 

Mt 7:12 Alles, was ihr also 
von anderen erwartet, das tut 
auch ihnen! Darin besteht das 
Gesetz und die Propheten.  
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Mt 10:32-33 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên 
hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha 
Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ 
chối người ấy trước mặt Cha Thầy. 

Mt 10:40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp 
Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp 
Đấng đã sai Thầy. 

Mt 10:27 Ðiều Thầy nói với anh em lúc 
đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; 
và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên 
mái nhà rao giảng. 

Mt 10:40 Wer euch 
aufnimmt, der nimmt mich 
auf, und wer mich 
aufnimmt, nimmt den auf, 
der mich gesandt hat. 

Mt 10:32-33 Wer sich nun vor den 
Menschen zu mir bekennt, zu dem werde 
auch ich mich vor meinem Vater im Himmel 
bekennen. Wer mich aber vor den 
Menschen verleugnet, den werde auch ich 
vor meinem Vater im Himmel verleugnen.  

Mt 10:27 Was ich euch im 
Dunkeln sage, davon redet am 
hellen Tag, und was man euch 
ins Ohr flüstert, das verkündet 
von den Dächern. 

Mt 10:38-39 Ai không vác thập giá mình mà theo 
Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng 
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống 
mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 

Mt 10:22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi 
người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến 
cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Mt 10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết 
thân xác mà không giết được linh hồn. 
Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu 
diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Mt 10:38-39 Und wer nicht sein Kreuz 
auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist 
meiner nicht würdig. Wer das Leben 
gewinnen will, wird es verlieren; wer 
aber das Leben um meinetwillen 
verliert, wird es gewinnen.  

Mt 10:22 Und ihr werdet um 
meines Namens willen von 
allen gehasst werden; wer 
aber bis zum Ende standhaft 
bleibt, der wird gerettet. 

Mt 10:28 Fürchtet euch nicht vor denen, 
die den Leib töten, die Seele aber nicht 
töten können, sondern fürchtet euch vor 
dem, der Seele und Leib ins Verderben 
der Hölle stürzen kann. 



 
 

 
 

 

 

Mt 11:25 Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã 
giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái 
biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho 
những người bé mọn.

Mt 10:42 Ai cho một trong những kẻ bé 
nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã 
mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì 
Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không 
mất phần thưởng đâu. Mt 11:25 In jener Zeit sprach 

Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr 
des Himmels und der Erde, weil 
du all das den Weisen und Klugen 
verborgen, den Unmündigen aber 
offenbart hast. 

Mt 10:42 Whoever gives only a 
cup of cold water to one of these 
little ones to drink because he is a 
disciple--amen, I say to you, he will 
surely not lose his reward. 

 

 

Mt 11:29 Anh em hãy mang lấy ách 
của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có 
lòng hiền hậu và khiêm nhường.  

Mt 11:28 Những ai đang vất vả mang 
gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho 
nghỉ ngơi bồi dưỡng. 

Mt 11:29 Nehmt mein Joch 
auf euch und lernt von mir; 
denn ich bin gütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr 
Ruhe finden für eure Seele.

Mt 11:28 Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt und schwere 
Lasten zu tragen habt. Ich 
werde euch Ruhe verschaffen. 

 

 

Mt 12:50 Ai thi hành ý muốn của Cha Ta, 
Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em 
Ta, là mẹ Ta. 

Mt 16:24 Ai muốn theo Thầy, phải từ
bỏ chính mình, vác thập giá mình mà 
theo Ta.

Mt 16:24 Darauf sagte Jesus 
zu seinen Jüngern: Wer mein 
Jünger sein will, der verleugne 
sich selbst, nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach. 

Mt 12:50 Denn wer den 
Willen meines himmlischen 
Vaters erfüllt, der ist für mich 
Bruder und Schwester und 
Mutter.  
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Mt 16:25 Ai muốn cứu mạng sống 
mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 
mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm 
được mạng sống ấy. 

Mt 17:20 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt 
cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi 
đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng 
có gì mà anh em không làm được". 

Mt 17:20 Er antwortete: Weil euer Glaube so 
klein ist. Amen, das sage ich euch: Wenn euer 
Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, 
dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: Rück 
von hier nach dort!, und er wird wegrücken. 
Nichts wird euch unmöglich sein. 

Mt 16:25 Denn wer sein Leben 
retten will, wird es verlieren; wer 
aber sein Leben um meinetwillen 
verliert, wird es gewinnen. 

 

 

Mt 19:29 Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, 
con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội 
và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. 

Mt 18:21-22 Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, 
thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần 
không?"… Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là 
đến bảy mươi lần bảy. 

Mt 19:29 Und jeder, der um meines 
Namens willen Häuser oder Brüder, 
Schwestern, Vater, Mutter, Kinder 
oder Äcker verlassen hat, wird dafür 
das Hundertfache erhalten und das 
ewige Leben gewinnen. 

Mt 18:21-22 Da trat Petrus zu ihm und 
fragte: Herr, wie oft muss ich meinem 
Bruder vergeben, wenn er sich gegen 
mich versündigt? Siebenmal?  Jesus 
sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern 
siebenundsiebzigmal.  

 

 

Mt 20:26-27 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì 
phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm 
đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.  

Mt 20:28 Cũng như Con Người đến không phải để
được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến 
dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Mt 20:28 Denn auch der 
Menschensohn ist nicht gekommen, 
um sich dienen zu lassen, sondern 
um zu dienen und sein Leben 
hinzugeben als Lösegeld für viele. 

Mt 20:26-27 Bei euch soll es nicht 
so sein, sondern wer bei euch groß 
sein will, der soll euer Diener sein, 
und wer bei euch der Erste sein will, 
soll euer Sklave sein. 
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Mt 24:42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em 
không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 

Mt 22:21 Cái gì của Xê-da, trả về Xê-
da; cái gì của Thiên Chúa, trả về Thiên 
Chúa. 

Mt 24:42 Seid also 
wachsam! Denn ihr wisst 
nicht, an welchem Tag 
euer Herr kommt. 

Mt 22:21 So gebt dem 
Kaiser, was dem Kaiser 
gehört, und Gott, was Gott 
gehört! 

Mt 23:11 Der Größte von 
euch soll euer Diener sein. 

Mt 23:11 Trong anh em, người làm 
lớn hơn cả, phải làm người phục vụ 
anh em. 

Mt 23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ
xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được 
tôn lên. 

Mt 22:37-39 Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, 
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn 
và hết trí khôn ngươi.. Ngươi phải yêu người 
thân cận như chính mình. 

Mt 23:12 Denn wer sich selbst 
erhöht, wird erniedrigt, und wer 
sich selbst erniedrigt, wird 
erhöht werden.  
 

Mt 21:22 Tất cả những gì anh em 
lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, 
thì anh em sẽ được. 

Mt 22:37-39 Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit all 
deinen Gedanken. Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst. 

Mt 21:22 Und alles, was ihr 
im Gebet erbittet, werdet ihr 
erhalten, wenn ihr glaubt.  



 
 

 
 

 

 

Mt 25:40 Mỗi lần các ngươi làm như thế
cho một trong những anh em bé nhỏ 
nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho 
chính Ta vậy. 

Mt 28:19 Anh em hãy đi và làm cho muôn dân 
trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh 
Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 

Mt 28:19 Darum geht zu allen 
Völkern und macht alle Menschen 
zu meinen Jüngern; tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Mt 25:40 Amen, ich sage 
euch: Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, 
das habt ihr mir getan.  

 

 

Mc 1:11 "Con là Con yêu dấu 
của Cha, Cha hài lòng về Con." Mc 1:3 Hãy dọn sẵn con đường của Đức 

Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 

Mk 1:11 Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir habe ich 
Gefallen gefunden. 

Mk 1:3 Bereitet dem Herrn 
den Weg! / Ebnet ihm die 
Straßen!  

 

 

Mc 4:24 Anh em đong đấu nào, thì Thiên 
Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và 
còn cho anh em hơn nữa. 

Mc 6:50 Cứ yên tâm, chính 
Thầy đây, đừng sợ!  

Mk 4:24 Weiter sagte er: 
Achtet auf das, was ihr hört! 
Nach dem Maß, mit dem ihr 
meßt und zuteilt, wird euch 
zugeteilt werden, ja, es wird 
euch noch mehr gegeben. 

Mk 6:50 Habt 
Vertrauen, ich bin es; 
fürchtet euch nicht! 

Loc Thanh TU Tet Viet-Duc 04 1



 
 

 
 

 

 

Mc 8:36 Vì được cả thế gian mà phải thiệt 
mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 

Mc 9:41 Ai cho anh em uống một chén 
nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì 
Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không 
mất phần thưởng đâu. 

Mk 9:41 Wer euch auch nur einen Becher 
Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus 
gehört - amen, ich sage euch: er wird 
nicht um seinen Lohn kommen.  

Mk 8:36 Was nützt es einem 
Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt, dabei aber sein 
Leben einbüßt? 

 

 

Mc 10:43-44 Ai muốn làm lớn giữa anh em thì 
phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu 
anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. 

Mc 11:23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: 
Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, 
nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. 

Mk 11:23 Amen, das sage ich euch: 
Wenn jemand zu diesem Berg sagt: 
Heb dich empor und stürz dich ins 
Meer!, und wenn er in seinem 
Herzen nicht zweifelt, sondern 
glaubt, dass geschieht, was er sagt, 
dann wird es geschehen.

Mk 10:43-44 Bei euch aber 
soll es nicht so sein, sondern 
wer bei euch groß sein will, der 
soll euer Diener sein, und wer 
bei euch der Erste sein will, soll 
der Sklave aller sein. 

 

 

Mc 11:25 Khi anh em đứng cầu nguyện, 
nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì 
hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là 
Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. 

Mc 13:11 Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em 
đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa 
cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, 
không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần nói.  

Mk 13:11 Und wenn man euch 
abführt und vor Gericht stellt, dann 
macht euch nicht im voraus Sorgen, 
was ihr sagen sollt; sondern was 
euch in jener Stunde eingegeben 
wird, das sagt!  

Mk 11:25 Und wenn ihr beten wollt 
und ihr habt einem anderen etwas 
vorzuwerfen, dann vergebt ihm, 
damit auch euer Vater im Himmel 
euch eure Verfehlungen vergibt. 
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Mc 14:38 Anh em hãy canh thức và cầu 
nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần 
thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. 

Lc 1:52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, 
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Lc 1:46-47 Linh hồn tôi ngợi khen Đức 
Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên 
Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Lk 1:52 Er stürzt die 
Mächtigen vom Thron / 
und erhöht die 
Niedrigen. 

Mk 14:38 Wacht und 
betet, damit ihr nicht in 
Versuchung geratet. Der 
Geist ist willig, aber das 
Fleisch ist schwach. 

Lk 1:46-47 Meine Seele 
preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über 
Gott, meinen Retter.  

Lc 1:49-50 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết 
bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí 
tôn! Từ đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót 
những ai kính sợ Người. 

Mk 16:17-18 Und durch die, die zum Glauben 
gekommen sind, werden folgende Zeichen 
geschehen: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen 
Sprachen reden; wenn sie Schlangen anfassen 
oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht 
schaden; und die Kranken, denen sie die Hände 
auflegen, werden gesund werden.  

Mc 16:17-18 Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được 
những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm 
thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người 
bệnh, thì những người này sẽ được khỏi. 

Mc 13:13 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị
mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền 
chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. 

Lk 1:49-50 Denn der Mächtige hat 
Großes an mir getan / und sein 
Name ist heilig. Er erbarmt sich von 
Geschlecht zu Geschlecht / über alle, 
die ihn fürchten. 

Mk 13:13 Und ihr werdet um 
meines Namens willen von 
allen gehasst werden; wer 
aber bis zum Ende standhaft 
bleibt, der wird gerettet. 



 
 

 
 

 

 

Lc 11:9-10 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, 
cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm 
thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 

Lc 6:20 Phúc cho anh em là những kẻ nghèo 
khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 

Lk 11:9-10 Darum sage ich euch: 
Bittet, dann wird euch gegeben; 
sucht, dann werdet ihr finden; klopft 
an, dann wird euch geöffnet. Denn 
wer bittet, der empfängt; wer sucht, 
der findet; und wer anklopft, dem 
wird geöffnet. 

Lk 6:20 Er richtete seine Augen 
auf seine Jünger und sagte: 
Selig, ihr Armen, denn euch 
gehört das Reich Gottes. 

 

 

Lc 6:37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ
không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, 
thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha 
thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 

Lc 6:28 Hãy chúc lành cho kẻ nguyền 
rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu 
khống anh em. 

Lk 6:37 Richtet nicht, dann werdet 
auch ihr nicht gerichtet werden. 
Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr 
nicht verurteilt werden. Erlasst einander 
die Schuld, dann wird auch euch die 
Schuld erlassen werden. 

Lk 6:28 Segnet die, die euch 
verfluchen; betet für die, die 
euch misshandeln. 

 

 

Lc 6:38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. 
Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và 
đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng 
đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. 

Lc 10:3 Này Thầy sai anh em đi như 
chiên con đi vào giữa bầy sói. 

Lk 6:38 Gebt, dann wird auch euch 
gegeben werden. In reichem, vollem, 
gehäuftem, überfließendem Maß wird 
man euch beschenken; denn nach dem 
Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, 
wird auch euch zugeteilt werden.  

Lk 10:3 Geht! Ich sende 
euch wie Schafe mitten 
unter die Wölfe. 
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Lc 10:19 Thầy đã ban cho anh em quyền 
năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực 
Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 
 

Lc 6:22-23 Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán 
ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em 
hãy vui mừng nhảy múa, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên 
trời thật lớn lao. 

Lk 10:19 Seht, ich habe euch 
die Vollmacht gegeben, auf 
Schlangen und Skorpione zu 
treten und die ganze Macht des 
Feindes zu überwinden. Nichts 
wird euch schaden können.

Lk 6:22-23 Selig seid ihr, wenn euch die Menschen 
hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, 
wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf 
bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch 
und jauchzt an jenem Tag; euer Lohn im Himmel 
wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit 
den Propheten gemacht.  

 

 

Lc 12:4-5 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau 
đó không làm gì hơn được nữa. hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có 
quyền ném vào hoả ngục.  

Lc 11:28 Phúc thay kẻ lắng 
nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. 

Lk 12:4-5 Euch aber, meinen Freunden, 
sage ich: Fürchtet euch nicht vor denen, die 
den Leib töten, euch aber sonst nichts tun 
können. Ich will euch zeigen, wen ihr 
fürchten sollt: Fürchtet euch vor dem, der 
nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, 
euch auch noch in die Hölle zu werfen. Ja, 
das sage ich euch: Ihn sollt ihr fürchten. 

Lk 11:28 Selig sind vielmehr 
die, die das Wort Gottes 
hören und es befolgen.  

 

 

Lc 12:7 Ngay đến tóc trên đầu anh 
em cũng được đếm cả rồi. Anh em 
đừng sợ, anh em còn quý giá hơn 
muôn vàn chim sẻ. 

Lc 12:8-9 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, 
thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các 
thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên 
hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 

Lk 12:8-9 Ich sage euch: Wer sich vor den 
Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich 
auch der Menschensohn vor den Engeln 
Gottes bekennen. Wer mich aber vor den 
Menschen verleugnet, der wird auch vor 
den Engeln Gottes verleugnet werden. 

Lk 12:7 Bei euch aber sind 
sogar die Haare auf dem Kopf 
alle gezählt. Fürchtet euch nicht! 
Ihr seid mehr wert als viele 
Spatzen. 
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Lc 16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì 
cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương 
trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong 
việc lớn.

Lc 17:10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả
những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những 
đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy 
thôi. 

Lc 17:4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 
bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, 
thì anh cũng phải tha cho nó. 

Lk 16:10 Wer in den kleinsten 
Dingen zuverlässig ist, der ist es 
auch in den großen, und wer bei 
den kleinsten Dingen Unrecht tut, 
der tut es auch bei den großen. 

Lk 17:4 Und wenn er sich siebenmal 
am Tag gegen dich versündigt und 
siebenmal wieder zu dir kommt und 
sagt: Ich will mich ändern!, so sollst 
du ihm vergeben.

Lk 17:10 So soll es auch bei 
euch sein: Wenn ihr alles getan 
habt, was euch befohlen wurde, 
sollt ihr sagen: Wir sind unnütze 
Sklaven; wir haben nur unsere 
Schuldigkeit getan. 

Lc 16:13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì 
hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với 
chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm 
tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. 

Lc 17:6 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt 
cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật 
rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ 
vâng lời anh em. 

Lc 12:32 Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì 
Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho 
anh em. 

LK17:6 If you have faith the size of a 
mustard seed, you would say to (this) 
mulberry tree, 'Be uprooted and planted 
in the sea,' and it would obey you. 

Lk 16:13 Kein Sklave kann zwei Herren 
dienen; er wird entweder den einen 
hassen und den andern lieben, oder er 
wird zu dem einen halten und den 
andern verachten. Ihr könnt nicht 
beiden dienen, Gott und dem Mammon. 

Lk 12:32 Fürchte dich nicht, 
du kleine Herde! Denn euer 
Vater hat beschlossen, euch 
das Reich zu geben. 



 
 

 
 

 

 

Lc 21:17-18 Vì danh Thầy, anh em 
sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù 
một sợi tóc trên đầu anh em cũng 
không bị mất đâu. 

Lc 21:36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện 
luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và 
đứng vững trước mặt Con Người. 

Lk 21:17-18 Und ihr werdet 
um meines Namens willen von 
allen gehasst werden. Und doch 
wird euch kein Haar gekrümmt 
werden. 

Lk 21:36 Wacht und betet 
allezeit, damit ihr allem, was 
geschehen wird, entrinnen und 
vor den Menschensohn hintreten 
könnt.

 

 

Lc 22:26 Anh em thì không phải như thế, trái lại, 
ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người 
nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như 
người phục vụ. 

Lc 22:40 "Anh em hãy cầu nguyện kẻo 
sa chước cám dỗ". 

Lk 22.26 Bei euch aber soll es 
nicht so sein, sondern der Größte 
unter euch soll werden wie der 
Kleinste und der Führende soll 
werden wie der Dienende. 

Lk 22:40 Betet darum, dass ihr 
nicht in Versuchung geratet! 

 

 

Ga 3:30 Người phải nổi bật lên, 
còn thầy (Gioan) phải lu mờ đi. Lc 24:36 "Bình an cho anh em!"

Joh 3:30 Er muss wachsen, 
ich aber muss kleiner werden. Lk 24:36 Friede sei mit euch! 
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Ga 4:13-14 Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai 
uống nước Ta cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và 
nước Ta cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch 
nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời. 

Ga 4:24 Thiên Chúa là thần khí, và 
những kẻ thờ phượng Người phải thờ 
phượng trong thần khí và sự thật." 

Joh 4:13-14 Wer von diesem Wasser trinkt, wird 
wieder Durst bekommen; wer aber von dem Wasser 
trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr 
Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm 
gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren 
Wasser ewiges Leben schenkt.  

Joh 4:24 Gott ist Geist und alle, 
die ihn anbeten, müssen im 
Geist und in der Wahrheit 
anbeten. 

 

 

Ga 6:51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn 
bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ 
ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian 
được sống.

Ga 6:35 Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với 
Ta, không hề phải đói; ai tin vào Ta, chẳng khát 
bao giờ! 

Joh 6:35 Ich bin das Brot des 
Lebens; wer zu mir kommt, 
wird nie mehr hungern, und 
wer an mich glaubt, wird nie 
mehr Durst haben. 

Joh 6:51 Ich bin das lebendige Brot, 
das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in 
Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben 
werde, ist mein Fleisch, (ich gebe es 
hin) für das Leben der Welt. 

 

 

Ga 6:63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt 
chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và 
là sự sống. 

Ga 6:56 Ai ăn thịt và uống máu 
Ta, thì ở lại trong Ta, và Ta ở lại 
trong người ấy. 

Joh 6:63 Der Geist ist es, der 
lebendig macht; das Fleisch 
nützt nichts. Die Worte, die ich 
zu euch gesprochen habe, sind 
Geist und sind Leben. 

Joh 6:56 Wer mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt, der bleibt 
in mir und ich bleibe in ihm. 
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Joh 12:25 Wer an seinem 
Leben hängt, verliert es; wer 
aber sein Leben in dieser Welt 
gering achtet, wird es 
bewahren bis ins ewige Leben. 

Ga 12:25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; 
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì 
sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 
 

Ga 11:25 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai 
tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 

Ga 8:12 Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ
không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận 
được ánh sáng đem lại sự sống. 

Joh 11:25-26 Ich bin die 
Auferstehung und das Leben. Wer 
an mich glaubt, wird leben, auch 
wenn er stirbt, und jeder, der lebt 
und an mich glaubt, wird auf ewig 
nicht sterben. 

Joh 8:12 Ich bin das Licht 
der Welt. Wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Finsternis 
umhergehen, sondern wird 
das Licht des Lebens haben. 

Ga 12:24 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa 
gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi 
một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được 
nhiều hạt khác. 

Ga 7:37b-38 Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào 
Ta, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: 
Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước 
hằng sống. 

Joh 7:37b-38 Wer Durst hat, 
komme zu mir, und es trinke, wer 
an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: 
Aus seinem Inneren werden Ströme 
von lebendigem Wasser fließen. 

Ga 10:27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; 
Ta biết chúng và chúng theo Ta.  

Joh 12:24 Amen, amen, ich sage 
euch: Wenn das Weizenkorn nicht 
in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
reiche Frucht. 

Joh 10:27 Meine Schafe 
hören auf meine Stimme; ich 
kenne sie und sie folgen mir. 
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Ga 12:26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo 
Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy 
cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của 
Thầy sẽ quý trọng người ấy. 

Ga 14:12 Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì 
người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. 
Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa. 

Ga 13:34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới 
là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 

Joh 13:34 Ein neues Gebot 
gebe ich euch: Liebt 
einander! Wie ich euch 
geliebt habe, so sollt auch ihr 
einander lieben. 

Joh 14:1 Euer Herz lasse 
sich nicht verwirren. Glaubt 
an Gott und glaubt an mich! 

Joh 13:14 Wenn nun ich, der 
Herr und Meister, euch die 
Füße gewaschen habe, dann 
müsst auch ihr einander die 
Füße waschen.

Joh 13:35 Daran werden alle 
erkennen, dass ihr meine 
Jünger seid: wenn ihr einander 
liebt. 

Joh 14:12 Amen, amen, ich 
sage euch: Wer an mich glaubt, 
wird die Werke, die ich 
vollbringe, auch vollbringen und 
er wird noch größere vollbringen, 
denn ich gehe zum Vater. 

Ga 13:14 Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn 
rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa 
chân cho nhau.

Ga 13:35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận 
biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh 
em có lòng yêu thương nhau.

Ga 14:1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin 
vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 

Joh 12:26 Wenn einer mir dienen 
will, folge er mir nach; und wo ich 
bin, dort wird auch mein Diener 
sein. Wenn einer mir dient, wird 
der Vater ihn ehren.  
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Ga 14:16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và 
Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo 
Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 

Ga 14:21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, 
người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu 
mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu 
mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ 
mình ra cho người ấy.

Ga 14:23 Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời 
Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha 
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 

Ga 14:26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha 
sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh 
em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi 
điều Thầy đã nói với anh em. 

Ga 14:27 Thầy ban cho anh em bình an 
của Thầy. Thầy ban cho anh em không như 
thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao 
xuyến cũng đừng sợ hãi. 

Ga 15:5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong 
Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều 
hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 

Joh 14:16 Und ich werde den 
Vater bitten und er wird euch 
einen anderen Beistand geben, 
der für immer bei euch bleiben 
soll. 

Joh 15:5 Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt 
und in wem ich bleibe, der bringt 
reiche Frucht; denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts vollbringen. 

Joh 14:23 Wenn jemand mich 
liebt, wird er an meinem Wort 
festhalten; mein Vater wird ihn 
lieben und wir werden zu ihm 
kommen und bei ihm wohnen. 

Joh 14:21 Wer meine Gebote hat und sie hält, 
der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, 
wird von meinem Vater geliebt werden und 
auch ich werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren.  

Joh 14:26 Der Beistand aber, der 
Heilige Geist, den der Vater in 
meinem Namen senden wird, der wird 
euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Joh 14:27 Frieden hinterlasse 
ich euch, meinen Frieden gebe 
ich euch; nicht einen Frieden, 
wie die Welt ihn gibt, gebe ich 
euch. Euer Herz beunruhige sich 
nicht und verzage nicht. 
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Joh 20:21 Friede sei 
mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so 
sende ich euch.  

Joh 16: 33 Dies habe ich zu euch 
gesagt, damit ihr in mir Frieden 
habt. In der Welt seid ihr in 
Bedrängnis; aber habt Mut: Ich 
habe die Welt besiegt.  

Joh 15:20 Der Sklave ist nicht 
größer als sein Herr. Wenn sie mich 
verfolgt haben, werden sie auch 
euch verfolgen; wenn sie an 
meinem Wort festgehalten haben, 
werden sie auch an eurem Wort 
festhalten.

Joh 15:18 Wenn die Welt 
euch hasst, dann wisst, dass 
sie mich schon vor euch 
gehasst hat. 

Joh 15:15 Ich nenne euch nicht mehr 
Knechte; denn der Knecht weiß nicht, 
was sein Herr tut. Vielmehr habe ich 
euch Freunde genannt; denn ich habe 
euch alles mitgeteilt, was ich von 
meinem Vater gehört habe. 

Joh 15:8 Mein Vater wird 
dadurch verherrlicht, dass 
ihr reiche Frucht bringt und 
meine Jünger werdet. 

Ga 15:8 Ðiều làm Chúa Cha được tôn 
vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và 
trở thành môn đệ của Thầy. 

Ga 16:33 Thầy nói với anh em những điều ấy, 
để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế 
gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng 
can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.

Ga 15:15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ
nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy 
gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy 
nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. 

Ga 15:18 Nếu thế gian ghét anh 
em, anh em hãy biết rằng nó đã 
ghét Thầy trước.

Ga 15:20 Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt 
bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ 
lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 

Ga 20:21 Bình an cho anh em! Như Chúa 
Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. 



 
 

 
 

 

 

Cv 20:19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết 
lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, 
đã gặp bao thử thách do những âm 
mưu của người Do-thái. 

Cv 20:35B Cho thì có 
phúc hơn là nhận. 

Apg 20:19 Und wie ich dem 
Herrn in aller Demut diente unter 
Tränen und vielen Prüfungen, die 
ich durch die Nachstellungen der 
Juden erlitten habe. 

Apg 20:35B Geben ist 
seliger als nehmen. 

 

 

Rm 7:15 Tôi làm gì tôi cũng chẳng 
hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, 
nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. 

Rm 6:8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức 
Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. 

Röm 7:15 Denn ich begreife 
mein Handeln nicht: Ich tue 
nicht das, was ich will, 
sondern das, was ich hasse. 

Röm 6:8 Sind wir nun mit 
Christus gestorben, so 
glauben wir, dass wir auch 
mit ihm leben werden. 

 

 

Rm 8:10 Nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì 
dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã 
phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được 
sống, vì anh em đã được trở nên công chính. 

Rm 8:13 Nếu anh em sống theo tính xác thịt, 
anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, 
anh em diệt trừ những hành vi của con người 
ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. 

Röm 8:13 Wenn ihr nach dem 
Fleisch lebt, müsst ihr sterben; 
wenn ihr aber durch den Geist 
die (sündigen) Taten des 
Leibes tötet, werdet ihr leben. 

Röm 8:10 Wenn Christus in 
euch ist, dann ist zwar der Leib 
tot aufgrund der Sünde, der 
Geist aber ist Leben aufgrund 
der Gerechtigkeit. 
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Rm 8:15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận 
Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như 
xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, 
nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!" 

Rm 8:11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần 
Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, 
cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, 
mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. 

Röm 8:11 Wenn der Geist dessen in euch 
wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt 
hat, dann wird er, der Christus Jesus von den 
Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen 
Leib lebendig machen durch seinen Geist, der 
in euch wohnt.  

Röm 8:15 Denn ihr habt nicht einen Geist 
empfangen, der euch zu Sklaven macht, 
so dass ihr euch immer noch fürchten 
müsstet, sondern ihr habt den Geist 
empfangen, der euch zu Söhnen macht, 
den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater! 

 

 

Rm 12:14-15 Hãy chúc lành cho những người 
bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền 
rủa: vui với người vui, khóc với người khóc. 

Rm 12:21 Ðừng để cho sự ác thắng được 
mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. 

Röm 12:14-15 Segnet eure 
Verfolger; segnet sie, verflucht 
sie nicht! Freut euch mit den 
Fröhlichen und weint mit den 
Weinenden! 

Röm 12:21 Lass dich nicht 
vom Bösen besiegen, 
sondern besiege das Böse 
durch das Gute!  

 

 

Rm 15:9 Giữa muôn dân con cất lời 
cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca 
mừng Danh Thánh Chúa. 

Rm 14:17 Nước Thiên Chúa không phải là 
chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công 
chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. 

Röm 14:17 Denn das 
Reich Gottes ist nicht Essen 
und Trinken, es ist 
Gerechtigkeit, Friede und 
Freude im Heiligen Geist. 

Röm 15:9 Darum will ich dich 
bekennen unter den Heiden / 
und deinem Namen lobsingen. 
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1Cor 1:10 Anh em hãy nhất trí với nhau 
trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia 
rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, 
một lòng một ý với nhau.  

1Cor 3:16 Anh em chẳng biết rằng anh em 
là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần 
Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 

1Cor 2:10 Còn chúng ta, chúng ta đã được 
Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. 
Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay 
cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. 

1 Kor 2:10 Denn uns hat es 
Gott enthüllt durch den Geist. 
Der Geist ergründet nämlich 
alles, auch die Tiefen Gottes.

1 Kor 3:16 Wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid 
und der Geist Gottes in 
euch wohnt?

1 Kor 1:10 Seid alle einmütig 
und duldet keine Spaltungen 
unter euch; seid ganz eines 
Sinnes und einer Meinung. 

1Cor 2:12 Phần chúng ta, chúng ta đã không 
lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là Thần 
Khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những 
ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

1Cor 1:4-5 Trong Đức Ki-tô Giê-su, anh 
em đã trở nên phong phú về mọi phương 
diện, phong phú vì được nghe lời Chúa 
và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 

1Cor 1:18 Lời rao giảng về thập giá là một sự
điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, 
nhưng đối với chúng ta là những người được cứu 
độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. 

1 Kor 1:5 Dass ihr an allem 
reich geworden seid in ihm, 
an aller Rede und aller 
Erkenntnis. 

1 Kor 2:12 Wir aber haben nicht den 
Geist der Welt empfangen, sondern 
den Geist, der aus Gott stammt, damit 
wir das erkennen, was uns von Gott 
geschenkt worden ist. 

1 Kor 1:18 Denn das Wort 
vom Kreuz ist denen, die 
verloren gehen, Torheit; uns 
aber, die gerettet werden, ist es 
Gottes Kraft. 



 
 

 
 

 

 

1Cor 6:20 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà 
chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn 
vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em. 

1Cor 7:23 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà 
chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên 
nô lệ cho người phàm. 

1 Kor 7:23 Um einen teuren 
Preis seid ihr erkauft worden. 
Macht euch nicht zu Sklaven 
von Menschen! 

1 Kor 6:20 Denn um einen 
teuren Preis seid ihr erkauft 
worden. Verherrlicht also Gott 
in eurem Leib!  

 

 

1Cor 13:3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ 
nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để 
chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng 
chẳng ích gì cho tôi.

1Cor 10:13 Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh 
em mà lại vượt quá sức loài người; nhưng khi để anh em 
bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp. 

1 Kor 10:13 Noch ist keine Versuchung 
über euch gekommen, die den Menschen 
überfordert. Gott ist treu; er wird nicht 
zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus 
versucht werdet. Er wird euch in der 
Versuchung einen Ausweg schaffen, 
sodass ihr sie bestehen könnt. 

1 Kor 13:3 Und wenn ich meine 
ganze Habe verschenkte / und 
wenn ich meinen Leib dem Feuer 
übergäbe, / hätte aber die Liebe 
nicht, / nützte es mir nichts. 

 

 

1Cor 13:7 Đức mến tha thứ tất cả, 
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, 
chịu đựng tất cả. 

1Cor 14:1 Anh em hãy cố đạt cho 
được đức mến, hãy khao khát những 
ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri. 

1 Kor 14:1 Jagt der Liebe 
nach! Strebt aber auch nach 
den Geistesgaben, vor allem 
nach der prophetischen Rede! 

1 Kor 13:7 Sie erträgt 
alles, / glaubt alles, / hofft 
alles, / hält allem stand.  
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1Cor 14:12 Anh em cũng vậy: vì khao 
khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy 
tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, 
nhằm xây dựng Hội Thánh. 

2Cor 1:4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta 
trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi 
đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta 
cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan 
khốn khó. 1 Kor 14:12 So ist es auch mit 

euch. Da ihr nach Geistesgaben 
strebt, gebt euch Mühe, dass ihr 
damit vor allem zum Aufbau der 
Gemeinde beitragt. 

2 Kor 1:4 Er tröstet uns in all unserer Not, 
damit auch wir die Kraft haben, alle zu 
trösten, die in Not sind, durch den Trost, 
mit dem auch wir von Gott getröstet werde. 

 

 

2Cor 2:7 Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ
và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi 
ưu phiền quá mức chăng. 

1Cor 15:19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào 
Ðức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta 
là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. 

1 Kor 15:19 Wenn wir unsere 
Hoffnung nur in diesem Leben 
auf Christus gesetzt haben, 
sind wir erbärmlicher daran als 
alle anderen Menschen.  

2 Kor 2:7 Jetzt sollt ihr lieber 
verzeihen und trösten, damit der 
Mann nicht von allzu großer 
Traurigkeit überwältigt wird. 

 

 

2Cor 8:9 Người vốn giàu sang phú quý, 
nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, 
để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh 
em trở nên giàu có.

2Cor 7:6 Thiên Chúa, Đấng an ủi 
những kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi 
bằng cách sai anh Ti-tô đến.

2 Kor 8:9 Denn ihr wisst, was 
Jesus Christus, unser Herr, in seiner 
Liebe getan hat: Er, der reich war, 
wurde euretwegen arm, um euch 
durch seine Armut reich zu machen. 

2 Kor 7:6 Aber Gott, der die 
Niedergeschlagenen aufrichtet, 
hat auch uns aufgerichtet, und 
zwar durch die Ankunft des 
Titus. 
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2Cor 12:9 Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức 
mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự 
yếu đuối của con. 

Gl 2:20 Tôi sống, nhưng không còn phải 
là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi.  

2Cor 9:15 Xin cảm tạ Thiên Chúa 
vì phúc lộc khôn tả Người ban! 

Gal 2:20 Nicht mehr ich 
lebe, sondern Christus 
lebt in mir.  

2 Kor 12:9 Meine Gnade genügt 
dir; denn sie erweist ihre Kraft in 
der Schwachheit. Viel lieber also 
will ich mich meiner Schwachheit 
rühmen, damit die Kraft Christi auf 
mich herabkommt.

2 Kor 9:15 Dank sei 
Gott für sein unfassbares 
Geschenk. 

2Cor 9:13 Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn 
vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng phục và tuyên 
xưng Tin Mừng của Đức Ki-tô, và vì thấy anh em có lòng 
quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người. 

2Cor 13:11 Anh em hãy vui mừng và gắng nên 
hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm 
nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là 
nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em. 

2Cor 9:7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết 
định của lòng mình, không buồn phiền, cũng 
không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì 
được Thiên Chúa yêu thương.  

2 Kor 9:7 Jeder gebe, wie er es 
sich in seinem Herzen vorgenommen 
hat, nicht verdrossen und nicht 
unter Zwang; denn Gott liebt einen 
fröhlichen Geber. 

2 Kor 13:11 Im Übrigen, liebe 
Brüder, freut euch, kehrt zur Ordnung 
zurück, lasst euch ermahnen, seid 
eines Sinnes und lebt in Frieden! 
Dann wird der Gott der Liebe und des 
Friedens mit euch sein. 

2 Kor 9:13 Vom Zeugnis eines 
solchen Dienstes bewegt, werden 
sie Gott dafür preisen, dass ihr 
euch gehorsam zum Evangelium 
Christi bekannt und dass ihr ihnen 
und allen selbstlos geholfen habt. 



 
 

 
 

 

 

Gl 5:22 Hoa quả của Thần Khí là: bác 
ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân 
hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. 

Gl 5:17 Tính xác thịt thì ước muốn những điều 
trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước 
muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. 

Gal 5:17 Denn das Begehren des 
Fleisches richtet sich gegen den Geist, 
das Begehren des Geistes aber gegen 
das Fleisch; beide stehen sich als 
Feinde gegenüber, sodass ihr nicht 
imstande seid, das zu tun, was ihr 
wollt. 

Gal 5:22 Die Frucht des 
Geistes aber ist Liebe, 
Freude, Friede, Langmut, 
Freundlichkeit, Güte, Treue. 

 

 

Gl 5:24 Những ai thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su 
thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá 
cùng với các dục vọng và đam mê.

Gl 5:25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần 
Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà 
tiến bước.

Gal 5:24 Alle, die zu 
Christus Jesus gehören, 
haben das Fleisch und damit 
ihre Leidenschaften und 
Begierden gekreuzigt. 

Gal 5:25 Wenn wir aus dem 
Geist leben, dann wollen wir 
dem Geist auch folgen. 

 

 

Ep1:4 Trong Ðức Ki-tô, Người 
đã chọn chúng ta trước cả khi 
tạo thành vũ trụ. 

Gl 6:8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì 
sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư 
nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ 
gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời. 

Gal 6:8 Wer im Vertrauen auf das 
Fleisch sät, wird vom Fleisch 
Verderben ernten; wer aber im 
Vertrauen auf den Geist sät, wird 
vom Geist ewiges Leben ernten. 

Eph 1:4 Denn in ihm hat 
er uns erwählt vor der 
Erschaffung der Welt. 
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Ep 1:7 Trong Thánh Tử, nhờ máu 
Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu 
chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân 
sủng rất phong phú của Người. 

Ep 2:4-5 Thiên Chúa giàu lòng thương xót và 
rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta 
đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta 
được cùng sống với Đức Ki-tô. Chính do ân 
sủng mà anh em được cứu độ! 

Eph 2:4-5 Gott aber, der voll Erbarmen ist, hat 
uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, 
in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt 
hat, zusammen mit Christus wieder lebendig 
gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. 

Eph 1:7 Durch sein Blut 
haben wir die Erlösung, / die 
Vergebung der Sünden nach 
dem Reichtum seiner Gnade.  

 

 

Ep 1:13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa anh em đã 
được nghe lời chân lý à Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn 
trong Đức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn 
Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. 

Ep 2:8 Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh 
em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, 
mà là một ân huệ của Thiên Chúa. 

Eph 1:13 Durch ihn habt auch ihr das 
Wort der Wahrheit gehört, das 
Evangelium von eurer Rettung; / durch 
ihn habt ihr das Siegel des verheißenen 
Heiligen Geistes empfangen, als ihr den 
Glauben annahmt. 

Eph 2:8 Denn aus Gnade seid 
ihr durch den Glauben gerettet, 
nicht aus eigener Kraft - Gott hat 
es geschenkt. 

 

 

Ep 2:22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng 
được xây dựng cùng với những người khác 
thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí. 

Ep 2:10 Chúng ta là tác phẩm của 
Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên 
trong Ðức Ki-tô Giê-su, để sống mà 
thực hiện công trình tốt đẹp Thiên 
Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

Eph 2:10 Seine Geschöpfe sind 
wir, in Christus Jesus dazu 
geschaffen, in unserem Leben 
die guten Werke zu tun, die Gott 
für uns im Voraus bereitet hat. 

Eph 2:22 Durch ihn werdet 
auch ihr im Geist zu einer 
Wohnung Gottes erbaut. 
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Ep 4:22-24 Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống 
xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, 
anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải 
mặc lấy con người mới. 

Ep 4:3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự
hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách 
ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. 

Ep 5:2 Hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã 
yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình 
làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương 
thơm ngào ngạt.

Eph 4:22-24 Legt den alten Menschen ab, 
der in Verblendung und Begierde zugrunde 
geht, ändert euer früheres Leben und 
erneuert euren Geist und Sinn! Zieht den 
neuen Menschen an, der nach dem Bild 
Gottes geschaffen ist in wahrer 
Gerechtigkeit und Heiligkeit.  

Eph 5:2 Und liebt einander, 
weil auch Christus uns 
geliebt und sich für uns 
hingegeben hat als Gabe 
und als Opfer, das Gott 
gefällt. 

Eph 4:3 Und bemüht euch, 
die Einheit des Geistes zu 
wahren durch den Frieden, 
der euch zusammenhält. 

Ep 3:17-19 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Ðức Ki-tô 
ngự trong tâm hồn; được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc 
trên đức ái để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ sức thấu 
hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình 
thương của Ðức Kitô.  

Ep 4:32 Phải đối xử tốt với nhau, phải có 
lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, 
như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em 
trong Đức Ki-tô. 

Ga 20:22 Nói xong, Người thổi hơi 
vào các ông và bảo: "Anh em hãy 
nhận lấy Thánh Thần”. 

Eph 4:32 Seid gütig zueinander, 
seid barmherzig, vergebt 
einander, weil auch Gott euch 
durch Christus vergeben hat. 

Joh 20:22 Nachdem er das 
gesagt hatte, hauchte er sie 
an und sprach zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! 

Eph 3:17-19 Durch den Glauben wohne Christus in 
eurem Herzen. In der Liebe verwurzelt und auf sie 
gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu 
fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe 
zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die 
alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und 
mehr von der ganze Fülle Gottes erfüllt. 



 
 

 
 

 

 

Ep 5:11 Ðừng cộng tác vào những 
việc vô ích của con cái bóng tối, phải 
vạch trần những việc ấy ra mới đúng. 

Ep 5:19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh 
vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; 
hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. 

Eph 5:19 Lasst in eurer Mitte 
Psalmen, Hymnen und Lieder 
erklingen, wie der Geist sie 
eingibt. Singt und jubelt aus 
vollem Herzen zum Lob des 
Herrn! 

Eph 5:11 Und habt nichts 
gemein mit den Werken der 
Finsternis, die keine Frucht 
bringen, sondern deckt sie auf! 

 

 

Ep 5:20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy 
nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 
mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. 

Ep 6:1-2 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ
theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải 
đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ 
nhất có kèm theo lời hứa. 

Eph 6:1-2 Ihr Kinder, gehorcht 
euren Eltern, wie es vor dem Herrn 
recht ist. Ehre deinen Vater und 
deine Mutter: Das ist ein Hauptgebot 
und ihm folgt die Verheißung. 

Eph 5:20 Sagt Gott, dem 
Vater, jederzeit Dank für alles 
im Namen Jesu Christi, 
unseres Herrn!  

 

 

Ep 6:18 Theo Thần Khí hướng dẫn, 
anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi 
tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi.  

Ep 6:7-8 Hãy vui lòng phục vụ, như thể phục vụ Chúa, 
chứ không phải người ta Anh em biết đấy: ai làm việc 
tốt, sẽ được Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do. 

Eph 6:18 Hört nicht auf, zu 
beten und zu flehen! Betet 
jederzeit im Geist; seid 
wachsam, harrt aus und 
bittet für alle Heiligen. 

Eph 6:7-8 Dient freudig, als dientet 
ihr dem Herrn und nicht den 
Menschen. Denn ihr wisst, dass 
jeder, der etwas Gutes tut, es vom 
Herrn zurückerhalten wird, ob er ein 
Sklave ist oder ein freier Mann. 
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Ep 6:11-12A Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ 
khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước 
những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta 
chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là 
với những quyền lực thần thiêng. 

Cl 1:12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ 
Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên 
xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp 
của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.

Eph 6:11-12A Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr 
den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. 
Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und 
Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und 
Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, 
gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. 

Kol 1:12 Dankt dem Vater mit 
Freude! Er hat euch fähig 
gemacht, Anteil zu haben am Los 
der Heiligen, die im Licht sind. 

 

 

Cl 2:7 Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời 
mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy dựa 
vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và 
để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ. 

Cl 2:13 Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa 
ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên 
Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên 
Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. 

Kol 2:7 Bleibt in ihm verwurzelt 
und auf ihn gegründet und haltet 
an dem Glauben fest, in dem ihr 
unterrichtet wurdet. Hört nicht auf 
zu danken!  

Kol 2:13 Ihr wart tot infolge eurer 
Sünden, und euer Leib war 
unbeschnitten; Gott aber hat euch mit 
Christus zusammen lebendig gemacht 
und uns alle Sünden vergeben. 

 

 

Cl 3:13 Hãy chịu đựng và tha thứ cho 
nhau, nếu trong anh em người này có 
điều gì phải trách móc người kia. Chúa 
đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng 
vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. 

Cl 3:16a Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa anh em 
thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ 
khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. 

Kol 3:16a Das Wort Christi 
wohne mit seinem ganzen 
Reichtum bei euch. Belehrt und 
ermahnt einander in aller 
Weisheit! 

Kol 3:13 Ertragt euch gegenseitig 
und vergebt einander, wenn einer 
dem andern etwas vorzuwerfen 
hat. Wie der Herr euch vergeben 
hat, so vergebt auch ihr! 
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Cl 3:17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy 
làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ 
Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. 

1Tx 5:16-17 Anh em hãy vui mừng 
luôn mãi và cầu nguyện không ngừng.  

Kol 3:17 Alles, was ihr in 
Worten und Werken tut, 
geschehe im Namen Jesu, 
des Herrn. Durch ihn dankt 
Gott, dem Vater!  

1 Thess 5:16-17 Freut 
euch zu jeder Zeit! Betet 
ohne Unterlass! 

Kol 4:2 Lasst nicht nach im 
Beten; seid dabei wachsam 
und dankbar! 

Cl 4:2 Anh em hãy siêng năng cầu 
nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu 
nguyện và tạ ơn. 

1Tx 5:4 Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy 
như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con 
cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không 
thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. 

Cl 3:16b Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy 
đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa 
những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh 
ca, do Thần Khí linh hứng.

Kol 3:16b Singt Gott in eurem 
Herzen Psalmen, Hymnen und 
Lieder, wie sie der Geist eingibt, 
denn ihr seid in Gottes Gnade. 

Cl 3:20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha 
mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp 
lòng Chúa.  

1 Thess 5:4-5 Ihr aber, Brüder, lebt 
nicht im Finstern, sodass euch der Tag 
nicht wie ein Dieb überraschen kann. 
Ihr alle seid Söhne des Lichts und 
Söhne des Tages. Wir gehören nicht 
der Nacht und nicht der Finsternis.

Kol 3:20 Ihr Kinder, 
gehorcht euren Eltern in 
allem; denn so ist es gut 
und recht im Herrn. 



 
 

 
 

 

 

1Tx 5:21-22 Hãy cân nhắc mọi sự: 
điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất 
cứ hình thức nào thì lánh cho xa. 

1Tx 5:16-18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn 
cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều 
Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su. 
 

1 Thess 5:16-18 Freut euch zu 
jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! 
Dankt für alles; denn das will Gott 
von euch, / die ihr Christus Jesus 
gehört. 

1 Thess 5: 21-22 Prüft alles 
und behaltet das Gute! Meidet 
das Böse in jeder Gestalt!  

 

 

1Tm 1:12 Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su, 
Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức mạnh 
cho tôi, vì Người đã tín nhiệm mà gọi tôi 
đến phục vụ Người.

2Tx 3:16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin Người 
ban cho anh em được bình an mọi lúc và về mọi 
phương diện. Xin Chúa ở cùng tất cả anh em. 

2 Thess 3:16 Der Herr des 
Friedens aber schenke euch 
den Frieden zu jeder Zeit und 
auf jede Weise. Der Herr sei 
mit euch allen. 

1 Tim 1:12 Ich danke dem, der 
mir Kraft gegeben hat: Christus 
Jesus, unserem Herrn. Er hat mich 
für treu gehalten und in seinen 
Dienst genommen. 

 

 

2Tm 4:2 Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, 
lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; 
hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả 
lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. 

2Tm 1:7 Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng 
ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút 
nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta 
được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 

2 Tim 4:2 Verkünde das Wort, 
tritt dafür ein, ob man es hören 
will oder nicht; weise zurecht, 
tadle, ermahne, in unermüdlicher 
und geduldiger Belehrung. 

2 Tim 1:7 Denn Gott hat uns 
nicht einen Geist der Verzagtheit 
gegeben, sondern den Geist der 
Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit. 
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Tt 3:5 Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên 
những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên 
Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, 
để chúng ta được tái sinh và đổi mới. 

Dt 4:12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu 
hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên 
thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời 
đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của 
lòng người. 

Tit 3:5 Hat er uns gerettet - nicht 
weil wir Werke vollbracht hätten, die 
uns gerecht machen können, 
sondern aufgrund seines Erbarmens - 
durch das Bad der Wiedergeburt und 
der Erneuerung im Heiligen Geist.

Hebr 4:12 Denn lebendig ist das Wort Gottes, 
kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige 
Schwert; es dringt durch bis zur Scheidung 
von Seele und Geist, von Gelenk und Mark; es 
richtet über die Regungen und Gedanken des 
Herzens.

 

 

Dt 8:10b Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc 
vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là 
Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của 
Ta. 

Dt 12:6 Chúa thương ai thì mới sửa 
dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì 
Người mới cho roi cho vọt. 

Hebr 8:10b Ich lege meine 
Gesetze in ihr Inneres hinein und 
schreibe sie ihnen in ihr Herz. Ich 
werde ihr Gott sein und sie 
werden mein Volk sein. 

Hebr 12:6 Denn wen der Herr 
liebt, den züchtigt er; / er 
schlägt mit der Rute jeden 
Sohn, den er gern hat.  

 

 

Gc 1:12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn 
thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh 
phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho 
những ai yêu mến Người.

Gc 1:3 Vì như anh em biết: đức tin 
có vượt qua thử thách mới sinh ra 
lòng kiên nhẫn. 

Jak 1:12 Glücklich der Mann, der in 
der Versuchung standhält. Denn 
wenn er sich bewährt, wird er den 
Kranz des Lebens erhalten, der 
denen verheißen ist, die Gott lieben. 

Jak 1:3 Ihr wisst, dass die 
Prüfung eures Glaubens 
Ausdauer bewirkt. 
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Jak 5:13 Ist einer von 
euch bedrückt? Dann soll 
er beten. Ist einer 
fröhlich? Dann soll er ein 
Loblied singen. 

Gc 5:13 Ai trong anh em đau khổ ư? Người 
ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người 
ấy hãy hát thánh ca. 
 

Gc 2:26 Một thân xác không hơi thở
là một xác chết, cũng vậy, đức tin 
không có hành động là đức tin chết. 

Gc 4:10 Anh em hãy hạ mình xuống trước 
mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên. 

Jak 4:10 Demütigt euch vor 
dem Herrn; dann wird er 
euch erhöhen.  

Jak 2:26 Denn wie der 
Körper ohne den Geist tot 
ist, so ist auch der Glaube 
tot ohne Werke.  

1Pr 1:7 Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin 
của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của 
phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức 
Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở 
thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. 

Gc 1:25 Ai thiết tha và trung thành tuân giữ luật trọn 
hảo -luật mang lại tự do-, ai thi hành luật Chúa, chứ 
không nghe qua rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc 
trong mọi việc mình làm. 

Gc 3:5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ phận nhỏ bé 
của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những 
chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà 
làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao! 

Jak 1:25 Wer sich aber in das 
vollkommene Gesetz der Freiheit 
vertieft und an ihm festhält, wer es 
nicht nur hört, um es wieder zu 
vergessen, sondern danach handelt, 
der wird durch sein Tun selig sein. 

1 Petr 1:7 Dadurch soll sich euer Glaube 
bewähren und es wird sich zeigen, dass er 
wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft 
wurde und doch vergänglich ist. So wird 
(eurem Glauben) Lob, Herrlichkeit und Ehre 
zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. 

Jak 3:5 So ist auch die Zunge nur 
ein kleines Körperglied und rühmt 
sich doch großer Dinge. Und wie 
klein kann ein Feuer sein, das 
einen großen Wald in Brand steckt. 



 
 

 
 

 

 

1Pr 2:2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa 
tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để 
hưởng ơn cứu độ. 1Pr 1:16 Hãy sống thánh thiện, vì 

Thiên Chúa là Ðấng Thánh. 

1 Petr 2:2 Verlangt, gleichsam 
als neugeborene Kinder, nach der 
unverfälschten, geistigen Milch, 
damit ihr durch sie heranwachst 
und das Heil erlangt.

1 Petr 1:16 Seid heilig, denn 
ich bin heilig. 

 

 

1Pr 2:10 Xưa anh em chưa phải là một dân, nay 
anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em 
chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em 
đã được xót thương. 

1Pr 4:10 Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người 
trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như 
vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân 
huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. 

1 Petr 2:10 Einst wart ihr nicht 
sein Volk, jetzt aber seid ihr 
Gottes Volk; einst gab es für 
euch kein Erbarmen, jetzt aber 
habt ihr Erbarmen gefunden.  

1 Petr 4:10 Dient einander als 
gute Verwalter der vielfältigen 
Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, 
die er empfangen hat. 

 

 

1Pr 4:16 Nếu có ai phải chịu khổ vì danh 
hiệu Ki-tô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy 
tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh 
hiệu đó.

1 Petr 4:14 Wenn ihr wegen 
des Namens Christi beschimpft 
werdet, seid ihr selig zu preisen; 
denn der Geist der Herrlichkeit, 
der Geist Gottes, ruht auf euch. 

1Pr 4:14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh 
em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và 
uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên 
anh em. 

1 Petr 4:16 Wenn er aber 
leidet, weil er Christ ist, dann soll 
er sich nicht schämen, sondern 
Gott verherrlichen, indem er sich 
zu diesem Namen bekennt. 
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1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, 
Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công 
chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh 
tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

1Pr 5:5 Anh em hãy lấy đức khiêm 
nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa 
chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho 
kẻ khiêm nhường. 

1 Petr 5:5 Alle aber begegnet 
einander in Demut! Denn Gott tritt den 
Stolzen entgegen, den Demütigen 
aber schenkt er seine Gnade. 

1 Joh 1:9 Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, ist er treu und gerecht; er 
vergibt uns die Sünden und reinigt uns 
von allem Unrecht. 

 

 

1Ga 4:4 Hỡi anh em bé nhỏ, anh em thuộc về
Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn 
sứ giả đó, vì Ðấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ 
ở trong thế gian.

1Ga 3:18 Hỡi anh em bé nhỏ, chúng ta đừng yêu 
thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu 
thương cách chân thật và bằng việc làm. 

1 Joh 3:18 Meine Kinder, wir 
wollen nicht mit Wort und 
Zunge lieben, sondern in Tat 
und Wahrheit.  

1 Joh 4:4 Ihr aber, meine Kinder, 
seid aus Gott und habt sie besiegt; 
denn Er, der in euch ist, ist größer 
als jener, der in der Welt ist. 

 

 

1Ga 4:10 Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã 
yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương 
chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho 
chúng ta. 

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không 
biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 

1 Joh 4:10 Nicht darin besteht die 
Liebe, dass wir Gott geliebt haben, 
sondern dass er uns geliebt und 
seinen Sohn als Sühne für unsere 
Sünden gesandt hat. 

1 Joh 4:8 Wer nicht liebt, hat 
Gott nicht erkannt; denn Gott ist 
die Liebe. 
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Pl 3:8 Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi 
tuyệt vời, là được biết Ðức Ki-tô Giê-su. Vì Người, tôi đành 
mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Ðức Ki-tô. 

Gđ 1:20 Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng 
đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện 
nhờ Thánh Thần. 

Pl 2:3-4 Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng 
hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. 
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy 
tìm lợi ích cho người khác. 

Jud 1:20 Ihr aber, liebe 
Brüder, gründet euch auf euren 
hochheiligen Glauben, und baut 
darauf weiter, betet in der Kraft 
des Heiligen Geistes. 

Phil 3:8 Ich sehe alles als 
Verlust an, weil die Erkenntnis 
Christi Jesu, meines Herrn, 
alles übertrifft. Seinetwegen 
habe ich alles aufgegeben und 
halte es für Unrat, um Christus 
zu gewinnen.

Phil 2:34 Dass ihr nichts aus Ehrgeiz 
und nichts aus Prahlerei tut. Sondern 
in Demut schätze einer den andern 
höher ein als sich selbst. Jeder achte 
nicht nur auf das eigene Wohl, 
sondern auch auf das der anderen.  

2Ga 1:3 Thiên Chúa là Cha và Đức Giê-su Ki-tô 
là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân 
sủng, lòng thương xót và bình an, trong sự thật 
và tình thương. 

Pl 3:7 Những gì xưa kia tôi cho là có 
lợi, thì nay, vì Ðức Ki-tô, tôi cho là 
thiệt thòi. 

Phil 1:21 Đối với tôi, sống là Đức 
Kitô, chết là một mối lợi.  

Phil 3:7 Doch was mir damals ein 
Gewinn war, das habe ich um 
Christi Willen als Verlust erkannt. 

2 Joh 1:3 Gnade wird mit uns 
sein, Erbarmen und Friede von 
Gott, dem Vater, und von Jesus 
Christus, dem Sohn des Vaters, 
in Wahrheit und Liebe. 

Phil 1:21 Denn für mich ist 
Christus das Leben und Sterben 
Gewinn. 



 
 

 
 

 

 

Pl 4:19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu 
cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu 
sang của Người trong Ðức Ki-tô Giê-su. 

Pl 4:6 Anh em đừng lo lắng gì cả. 
Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ 
đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà 
giãi bày trước mặt Thiên Chúa những 
điều anh em thỉnh nguyện. 

Phil 4:19 Mein Gott aber wird 
euch durch Christus Jesus alles, 
was ihr nötig habt, aus dem 
Reichtum seiner Herrlichkeit 
schenken. 

Phil 4:6 Sorgt euch um nichts, 
sondern bringt in jeder Lage 
betend und flehend eure Bitten mit 
Dank vor Gott! 

 

 

2Pr 3:9b Chúa kiên nhẫn đối với anh em, vì 
Người không muốn cho ai phải diệt vong, 
nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn 
hối cải.

Kh 3:3 Ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời Chúa thế nào; 
hãy tuân giữ và hối cải! Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, 
thì Ta sẽ đến như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta 
sẽ đến bắt chợt ngươi. 

Offb 3:3 Denk also daran, wie du 
die Lehre empfangen und gehört 
hast. Halte daran fest und kehr um! 
Wenn du aber nicht aufwachst, 
werde ich kommen wie ein Dieb und 
du wirst bestimmt nicht wissen, zu 
welcher Stunde ich komme.  

2 Petr 3:9b Er ist nur geduldig 
mit euch, weil er nicht will, dass 
jemand zugrunde geht, sondern 
dass alle sich bekehren.  

 

 

1Ga 2:9 Ai nói rằng mình ở trong 
ánh sáng mà lại ghét anh em mình, 
thì vẫn còn ở trong bóng tối. 

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên 
Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ 
tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta 
sạch mọi điều bất chính. 

1 Joh 2:9 Wer sagt, er 
sei im Licht, aber seinen 
Bruder hasst, ist noch in 
der Finsternis. 

1 Joh 1:9 Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, ist er treu und 
gerecht; er vergibt uns die Sünden 
und reinigt uns von allem Unrecht. 
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1Ga 2:15 Anh em đừng yêu thế 
gian và những gì ở trong thế gian. 
Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy 
không có lòng mến Chúa Cha. 

1Ga 3:17 Nếu ai có của cải thế gian và thấy 
anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng 
động lòng thương, thì làm sao tình yêu 
Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?

1 Joh 2:15 Liebt nicht die 
Welt und was in der Welt ist! 
Wer die Welt liebt, hat die 
Liebe zum Vater nicht. 

1 Joh 3:17 Wenn jemand Vermögen hat 
und sein Herz vor dem Bruder verschließt, 
den er in Not sieht, wie kann die 
Gottesliebe in ihm bleiben? 

 

 

1Ga 4:9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng 
ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai 
Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người 
mà chúng ta được sống.

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì 
không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là 
tình yêu. 

1Joh 4:9 Die Liebe Gottes wurde 
unter uns dadurch offenbart, dass 
Gott seinen einzigen Sohn in die 
Welt gesandt hat, damit wir durch 
ihn leben. 

1 Joh 4:8 Wer nicht liebt, 
hat Gott nicht erkannt; 
denn Gott ist die Liebe. 

 

 

Ga 3:5 Chúa Giêsu trả lời: Không ai có thể vào 
Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và 
Thần Khí. 

1Ga 5:21 Hỡi anh em là những 
người con bé nhỏ, hãy tránh xa các 
tà thần! 

Joh 3:5 Jesus antwortete: 
Amen, amen, ich sage dir: Wenn 
jemand nicht aus Wasser und 
Geist geboren wird, kann er nicht 
in das Reich Gottes kommen. 

1 Joh 5:21 Meine Kinder, 
hütet euch vor den Götzen! 
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Rm 8:5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về 
những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo 
Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. 

2Cor 1:22 Chính Người cũng đã đóng ấn tín 
trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng 
ta làm bảo chứng. 

1Cor 3:16 Nào anh em chẳng biết rằng anh 
em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh 
Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? 

2 Kor 1:22 Er ist es auch, 
der uns sein Siegel 
aufgedrückt und als ersten 
Anteil (am verheißenen Heil) 
den Geist in unser Herz 
gegeben hat. 

Röm 8:5 Denn alle, die vom 
Fleisch bestimmt sind, trachten 
nach dem, was dem Fleisch 
entspricht, alle, die vom Geist 
bestimmt sind, nach dem, was 
dem Geist entspricht. 

1 Kor 3:16 Wisst ihr nicht, 
dass ihr Gottes Tempel seid 
und der Geist Gottes in euch 
wohnt? 

Rm 8:27 Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết 
Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện 
giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. 

Cv 2:18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ 
Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và 
chúng sẽ trở thành ngôn sứ. 

1Cor 14:1 Anh em hãy cố đạt cho được 
đức mến, hãy khao khát những ơn của 
Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri. 

Apg 2:18 Auch über meine 
Knechte und Mägde / werde ich 
von meinem Geist ausgießen / 
in jenen Tagen und sie werden 
Propheten sein. 

1 Kor 14:1 Jagt der Liebe nach! 
Strebt aber auch nach den 
Geistesgaben, vor allem nach der 
prophetischen Rede! 

Röm 8:27 Und Gott, der die 
Herzen erforscht, weiß, was 
die Absicht des Geistes ist: Er 
tritt so, wie Gott es will, für die 
Heiligen ein. 
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